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Nova empresa deve gerar 50 empregos 
em Jaboticabal e Lusitânia

Em apenas 10 dias, cidade ganha uma Pedreira e uma faculdade gratuita de engenharia, pedagogia e matemática
O Brasil vive sua mais grave re-

cessão da história. Em Jaboticabal, 
a prefeitura vem buscando várias al-
ternativas para enfrentar a crise, gerar 
emprego e qualifi car a mão de obra. O 
prefeito José Carlos Hori elaborou o 
Projeto de Lei para concretizar a vin-
da da Pedreira Borborema LTDA, que 
gerará quase 50 empregos diretos. A 
empresa deve começar as atividades 
no início de 2018.
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O documento que concede o uso 
de uma área em Lusitânia (Dr. Fon-
tes), já foi encaminhado à Câmara 
Municipal. “Desde quando assumi, 
iniciamos uma série de ações para 
movimentar a economia local. Demos 
total apoio à Pedreira de Borborema, 
viabilizamos um terreno para acolhê-
-la e já estamos negociando a vinda 
de novas empresas”, informa Hori. 

Serão geradas vagas nas áreas de 

logística, meio ambiente, mineração 
e administração. “Nossa equipe está 
modernizando leis, desburocratizan-
do e estreitando o diálogo com os em-
presários. Esse é o melhor caminho 
para melhorar a vida da nossa popu-
lação”, diz o prefeito, que reforçou, a 
busca por investimentos e o aumento 
da geração de renda, não param desde 
janeiro deste ano. 

O secretário de Planejamento, Pau-

lo Polachini, informou que as ações 
foram iniciadas pela pasta, em par-
ceria com a de Indústria, Comércio e 
Turismo. “Nosso foco foi transformar 
Jaboticabal em um município mais 
atrativo para as empresas. Não basta 
ter mão de obra qualifi cada, devemos 
modernizar leis e ‘abrir as portas’ da 
prefeitura aos empresários que que-
rem investir. Essa foi a determinação 
do prefeito Hori”, informa.

Prefeitura pede para população “abrir as portas” 
para evitar epidemia de dengue e chikungunya

Um gesto simples pode sal-
var vidas. A Secretaria de Saúde 
está encontrando muita difi cul-
dade para entrar nas residências 
em vários bairros de Jaboticabal. 
Apesar dos poucos casos confi r-
mados, essa época do ano acende 
uma “luz vermelha” - de alerta 
total. É momento para prevenir, 
cuidar, limpar e checar quintais. 
E os portões fechados colocam 
em risco à saúde de muita gente.

A visita domiciliar é realizada o 
ano inteiro, mas intensifi cada no 
período de chuvas. “A Secretaria 
de Obras iniciou a limpeza dos 

prédios públicos. A Saúde está no 
trabalho casa a casa e bloqueando 
os bairros com casos suspeitos. 
Temos que nebulizar, aplicar in-
seticida e checar os quintais nos 
bairros com maior incidência. É 
aí que mora o perigo: estamos 
com alta recusa dos moradores, 
impedindo a entrada dos agentes 
de saúde”, preocupa-se a secretá-
ria da pasta, Maria Angélica Dias.

A preocupação é sentida por 
toda a equipe da Saúde. “O mais 
crítico é ver bairros populosos e 
sem histórico de recusas proibin-
do a entrada dos agentes, como na 

Resistência dos moradores preocupa autoridades; em Jaboticabal, 70% dos criadouros estão dentro das residências
Cohab I e II. A nebulização não 
deixa odor e impedirá a doença 
em centenas de pessoas. Zika, 
Dengue, Chikungunya e Febre 
Amarela são doenças graves e 
podem matar. Agora é o momento 
de abrir as portas e deixar a saúde 
entrar. Não há outra maneira de 
evitar uma epidemia”.

Em Jaboticabal, 70% dos cria-
douros estão dentro das residên-
cias. 

SAAEJ realiza obra para minimizar 
falta de água na Cohab II

Novos projetos já estão em andamento para atender outras regiões da cidade, 
como o Vale do Sol, Morada Nova, Parque dos Laranjais e adjacências 

Comércio 
Unido, 
Cidade 
Forte!

Responsável por grande 
parte dos empregos 
gerados na cidade e 

referência fundamental da 
movimentação fi nanceira 
da população, o comércio 
descobre o poder que tem, 
desde que esteja cada vez 
mais unido. O movimento 

inovador tem sido 
conduzido por uma nova 

geração de empresários que 
despontam em parcerias e 

respeito entre eles.

O Disco de 
Vinil está de 

volta

ETEC ABRE 
INSCRIÇÕES PARA 
CURSOS TÉCNICOS 

EM 2018

A pergunta é simples: quando 
você comprou seu último disco de 
vinil? Com toda certeza deve fazer 
um bocado de tempo. O disco de 
vinil que teve seu auge nos anos 70 
foi substituído pelos cd, tecnologia 
hoje já ultrapassada pelos arquivos 
baixados na internet e carregados 
em seus pendrives, porém, nunca 
saiu de moda.

E agora parece voltar com força 
total. 

As inscrições para ingresso na 
Etec de Jaboticabal começam na 

próxima terça-feira (14)

Interessados podem 
conferir o material até 30 de 

novembro

Consciência 
Negra é tema 
de exposição 

na Fatec 

Uma parceria entre Departamento 
Municipal de Cultura e Fatec Jabo-
ticabal realiza a exposição “Consci-
ência Negra em Cartaz”, na sede da 
instituição de ensino. A população 
pode conferir de perto até 30 de no-
vembro, gratuitamente.

“São pôsters alusivos à data. Gra-
ças a esse trabalho conjunto estamos 
sediando a exposição. É importante 
para conscientizar e fazer as pessoas 
refl etirem sobre o tema”, comenta 
Leonardo Lucas Madaleno, diretor 
da Fatec Jaboticabal.
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Aulão de Fitdance agita tarde de sábado

Corrida São Silvestre de Jaboticabal inscreve 
participantes até dia 13 de novembro

A tarde de sábado foi de mui-
ta dança e alegria em Jabotica-
bal. Em parceria com o Depar-
tamento de Cultura, um grupo 
de instrutores de Fitdance pro-
moveu, na Praça Ernesto Poli, 
um aulão para os amantes das 
atividades físicas.

Durante todo o tempo os 
sucessos serviam de base para 
coreografi as que rapidamente 
eram seguidas pelos partici-
pantes. “O Departamento de 

Cultura está aberto a todo tipo 
de parceria para a realização 
de eventos em nossa cidade. O 
aulão foi um sucesso e, agora, 
vamos trabalhar para que mais 
edições aconteçam”, afi rma o 
diretor de Cultura, José Mário 
de Oliveira.

Fitdance – É uma nova mo-
dalidade de exercício que está 
fazendo sucesso entre famosas 
pelo Brasil. O Fitdance promete, 
além de gastar calorias e divertir, 

Campeonato Amador de Futebol chega às quartas de fi nal

Defi nidas as oito equipes 
classifi cadas para as quartas 
de fi nal do Campeonato Mu-
nicipal de Futebol Amador. As 
partidas acontecem no próximo 
domingo no Centro Esportivo 
Antônio Mônaco e no campo 
do Jardim das Rosas.

“O campeonato entra em 
uma fase decisiva. As equipes 
precisam superar os limites 
para conquistar a classifi cação 
para as semifi nais. Todos os 
amantes do futebol estão con-

Rodada decisiva acontece no próximo � nal de semana

Bom público participou do aulão que aconteceu na praça ao lado do Centro de Convivência do Idoso

Prova acontece dia 15 de novembro

GAZETA ESPORTES

já que uma aula inclui coreogra-
fi as de diferentes estilos musi-

cais com movimentos modernos 
e de fácil assimilação.  

vidadas para acompanhar as 
partidas”, afi rma o diretor de 
Esporte e Lazer, José Luiz Moi-
teiro.

Acompanhe abaixo as parti-
das:

Centro Esportivo Antônio 
Mônaco:

8h15 - Pizzaria Nº 1 x 
Brother’s

10h - Fortaleza x Panela
Campo do Jardim das Rosas:
8h15 – Oxigênio x Cohab 3
10h – Juventude x Pegaleve

A entrada é gratuíta. Mais 
informações na secretaria do 

Ginásio de Esportes ou pelo te-
lefone (16)3202- 0547.

Os interessados em parti-
cipar da 69ª Corrida São Sil-
vestre de Jaboticabal tem até o 
dia 13 de novembro, segunda-
-feira, para confi rmar presen-
ça na prova. O procedimento 
é feito online, pelo site www.
runnerbrasil.com.br. O even-
to tem o apoio da Prefeitura 
Municipal e é organizado pelo 
grupo Guardiões do Esporte e 
Samuel Cunha. A taxa de ins-

Prefeitura realiza Ofi cina de Gestão Cultural
A Prefeitura de Jaboticabal, 

por meio do Departamento de 
Cultura, em parceria Poiesis 
Organização Social de Cultura 
- Programa Ofi cinas Culturais 
da Secretaria de Estado da Cul-
tura do Governo de São Paulo 
realiza nos dias 20, 22 e 24 de 
novembro uma Ofi cina de Ges-
tão Cultural.

A ofi cina pretende apresen-
tar um panorama sobre as for-

Inscrições para 25 vagas já estão abertas
mas de fi nanciamento público 
para projetos culturais no país 
via Pronac e Proac, ampliar 
o repertório instrumental dos 
participantes para a elaboração/
execução de projetos culturais e 
para gestão de instituições cul-
turais.

Coordenada por Luciana 
Rodrigues, a ofi cina acontece 
em três encontros, sempre das 
8h30 às 12h30, e tem como pú-

blico-alvo gestores de cultura, 
produtores, artistas, universitá-
rios, profi ssionais da iniciativa 
pública e privada.

“Existe a oferta de recursos 
para projetos culturais das mais 
diferentes áreas, porém, para 
ter acesso a eles, além de serem 
bem elaboradas, as propostas 
precisam ser entendidas e bem 
avaliadas dentro dos sistemas 
de fomento cultural existentes. 

crição é de R$ 40.
“É um percurso de 5,1 km, 

com início e chegada do Gi-
násio de Esportes. Os partici-
pantes têm cerca de uma hora 
e meia para concluir. Vale a 
pena participar”, destacou o 
secretário de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, Adilson 
Martins.

A prova será realizada no 
dia 15 de novembro, às 8h, e 

os participantes receberão ca-
miseta, chip de identifi cação 
e medalhas de participação. 
O três primeiros colocados de 
cada categoria faturam troféu.

O Ginásio Municipal de Es-
portes “Alberto Bottino” fi ca 
na Praça Dr. Joaquim Nabuco, 
s/n, Centro. Mais informações 
e o regulamento da prova pelo 
site da Runner Brasil.

E a ofi cina pretende preparar os 
interessados em elaborar e exe-
cutar esses projetos”, explica 
José Mário de Oliveira, diretor 
de cultura do município.

Os encontros acontecem na 
Faculdade São Luís de Jaboti-
cabal. Serão disponibilizadas 
apenas 25 vagas e as inscrições 
devem ser feitas pelo e-mail: 
cultura@jaboticabal.sp.gov.br 
ou pelo telefone 16 32028323.

SAAEJ realiza audiência pública para 
discutir perfuração de poço no Vale do Sol

A Prefeitura de Jaboti-
cabal e o SAAEJ – Serviço 
Autônomo de Água e Es-
goto de Jaboticabal, con-
vidaram a população para 
Audiência Pública para 
a elaboração e discussão 

do Projeto de Locação de 
Ativos, que prevê a perfu-
ração de um poço tubular 
profundo e a construção de 
um reservatório de água. O 
evento aconteceu no dia 10 
de novembro (sexta-feira), 

às 9h, na Câmara Munici-
pal.

O novo reservatório re-
solverá os problemas de 
abastecimento nos bairros 
Morada do Campo, Mora-
da Nova, Parque dos Ipês, 

Jardim Paraty e Parque 
dos Laranjais. A audiência 
atende a Lei Municipal nº 
4.867, de 3 de outubro de 
2017.

Mais informações pelo 
telefone (16) 3209-9900.

Prazo para pesagem do Bolsa Família 
termina dia 13 de dezembro

Beneficiários do progra-
ma Bolsa Família tem até 
o dia 13 de dezembro para 
levar os filhos a uma unida-
de de saúde de Jaboticabal 
para realizar pesagem, tirar 
medidas e fazer o acompa-
nhamento da carteira de va-
cinação.

“É um procedimento bá-
sico necessário para o bene-
fício continuar vigorando. 
Se a família não cumprir o 

chamamento poderá ter o 
Bolsa Família suspenso”, 
afirma a secretária de Saú-
de, Maria Angélica Dias.

Documentos necessários 
– Os beneficiários devem 
apresentar o Cartão do Bol-
sa Família do responsável e 
Carteira Nacional de Vaci-
nação de todos os membros 
da família.

Mais informações pelo 
(16) 3209-1500.
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A produção agrícola de São Paulo

São Paulo mostra mais uma vez 
a pujança de sua produção no cam-
po e, por mais um ano, é o maior 
Estado agrícola do Brasil. Esti-
mativas preliminares do Instituto 
de Economia Agrícola (IEA) da 
Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento, consoantes com as do 
Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE), comprovam 
que o nosso Valor da Produção 
Agropecuária (VPA) é o maior em 
todo o País. Resultado do compro-
metimento do nosso amigo pro-
dutor rural, sempre auxiliado pelo 

R$ 72,15 por tonelada.
São ótimas notícias que ga-

rantem um aumento de 2016 para 
2017 de 15% no valor da produção 
desta cultura tão importante para 
o Estado de São Paulo – represen-
tando R$ 32,3 bilhões. Confi rma-
do este cenário, a cana-de-açúcar 
representará 41,9% de todo o VPA 
paulista, 4,7% a mais do que os 
37,2% do último ano.

A laranja para indústria também 
mostra sua força e é o destaque 
positivo mais expressivo deste ano 
no Estado. A colheita total aumen-
tou em 22,1%, alcançando cerca 
de 320 milhões de caixas de 40,8 
quilos, sendo 259,4 milhões de 
caixas destinadas às indústrias de 
suco.

Positivas também são as varia-
ções nos preços: 8,9% para a fruta 
para processamento e 32,2% na 
laranja para a mesa. O valor total 
da produção paulista de uma das 
frutas mais consumidas no mundo 
deve ser 39,2% maior do que em 
2016, alcançando R$ 7 bilhões.

Governo do Estado.
Completando neste mês 75 anos 

de atuação, o IEA estima que em 
2017 o VPA paulista – a riqueza 
que é gerada “da porteira para den-
tro” pelo homem do campo – de-
verá alcançar R$ 77 bilhões neste 
ano, valor 2,1% maior do que o de 
2016. É um resultado que nos co-
loca à frente de Mato Grosso (R$ 
68,9 bilhões), Paraná (R$ 63,8 bi-
lhões) e Minas Gerais (R$ 54 bi-
lhões).

Duas culturas em especial co-
locam o território paulista como 
o maior gerador de riqueza no 
campo: laranja e cana-de-açúcar. 
A cana-de-açúcar mais uma vez é 
carro-chefe deste ótimo resultado 
estadual.

O IEA estima que o volume 
colhido neste ano chegará a 447,5 
milhões de toneladas, 2% a mais 
do que em 2017. Mas nosso cana-
vicultor não apenas produziu mais, 
ele também gerou mais renda: o 
preço médio pago ao produtor ru-
ral deve subir 12,7%, alcançando 

Crescimento também no VPA 
dos produtos agropecuários desti-
nados a industrias em São Paulo: 
13,9% superior ao registrado em 
2016, representando R$ 40,7 bi-
lhões. Ótimos números que são re-
sultado do compromisso que bem 
conhecemos do homem do campo 
com o trabalho e a seriedade, duas 
de suas características mais fortes.

Essa riqueza gerada dentro da 
porteira é mérito do nosso produtor 
rural, é o símbolo de um trabalho 
diário e cheio de valores que não 
são monetários, são valores de vida 
como respeito ao meio ambiente, 
honestidade para ganhar seu sus-
tento e compromisso com o traba-
lho.

Auxiliado pelo Governo do Es-
tado para produzir mais e melhor, 
o produtor tem feito sua lição de 
casa, se atualiza, busca tecnolo-
gias e inovações e se conecta às 
demandas atuais da produção. Para 
isso pode contar com a Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento e 
suas unidades em todo o território 

CHEGA
de deixar tudo e fugir, mas isso 
não irá resolver nada. Fazendo 
isso as coisas só vão piorar. 
Se com Deus as coisas não es-
tão fáceis, imagina sem Ele? 
Como será? Sem Jesus, você 
não conseguirá dar nenhum 
passo. Não importa a luta ou 
as dificuldades que você este-
ja enfrentando, apenas confie 
no Senhor. Ele tem tudo sobre 
controle, pode até parecer que 
as coisas não estão melhoran-
do, mas fique firme, Deus sem-
pre tem um caminho melhor. 
Ele te toma, pela tua mão di-

Chega de lagrimas! Agora 
é hora de você sorrir e não de 
chorar. Eu sei que às vezes pas-
samos por muitos momentos 
de desespero, que a vontade é 

Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

reita e te diz: Não tenha medo, 
Eu estou contigo. Ele está com 
você todos os dias. Você não 
precisa ficar preocupado com 
nada, tudo está no controle, 
nada acontece sem a permissão 
Dele. Quando o Senhor Jesus 
apareceu para Maria Madale-
na, ela estava chorando fora, 
junto ao sepulcro. A dor era 
tão grande que a alma dela es-
tava muito angustiada, que ela 
não conseguia pensar em mais 
nada. Chorando descontrola-
damente, ela abaixou e olhou 
para dentro do sepulcro e viu 

VAMOS ACREDITAR

O sustentáculo da humanidade é 
o poder da fé, como base de todas as 
forças existentes e trabalhadas nas fi -
losofi as, religiões e outras seitas. Não 
importa o caminho que seguimos pe-
los tempos imortais de vidas sucessi-
vas, para se chegar a DEUS.

Um, entre tantos, dos objeti-
vos de nossa vida, deve ser o de 
querermos ser cada vez mais, 
um ser humano melhor. Nós 
não somos perfeitos e, prova-
velmente, nunca seremos, mas 
podemos melhorar um pouco a 
cada dia.

A mudança depende da von-
tade de querer mudar. Se uma 
pessoa não reconhecer que ela 
precisa mudar, difi cilmente mu-
dará, mesmo que lhe digam isso 
a todo instante. Muitas vezes, 
para não querer mudar, algumas 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

paulista.
É essa pujança social, ambien-

tal e econômica que faz com que o 
setor não fi que em segundo plano. 
Filho de médico veterinário e pro-
dutor de leite, o governador Geral-
do Alckmin conhece essa força de 
perto.

É sabendo desta importância 
que o governo paulista promoveu, 
no fi m de outubro, 220 pesquisa-
dores paulistas, 65 deles da nossa 
Secretaria. Pessoas que estudam 
como auxiliar a produção, como 
torná-la mais equilibrada com o 
meio ambiente e capaz de gerar 
mais renda.

E novos pesquisadores compo-
rão nosso quadro com a abertura, 
no dia 7 de novembro, de concurso 
para o cargo de pesquisador cien-
tífi co na Agência Paulista de Tec-
nologia dos Agronegócios (Apta). 
Ao todo, serão oferecidas 33 vagas 
nas áreas de agronomia, zootecnia, 
medicina veterinária, engenharia 
de alimentos, engenharia agrícola, 
engenharia química, engenharia 

mecânica, engenharia de pesca, 
biomedicina, biologia, química, 
farmácia, estatística, economia e 
em áreas pertinentes.

Uma atuação em favor da agro-
pecuária que é séria e reconheci-
da internacionalmente, atraindo 
players do mundo todo como a 
delegação dos Emirados Árabes 
que recebemos nesta semana na 
Secretaria. Pessoas que sabem que 
o Brasil, especialmente São Paulo, 
tem a produção de alimentos, fi -
bras e energia em seu DNA.

É essa produção no campo o 
nosso diferencial, a nossa vocação. 
Com recursos hídricos abundantes, 
incidência solar propícia e produ-
tores compromissados é certo que 
continuaremos sendo referência de 
produção não pelo volume, mas 
pela qualidade, pelo grande valor 
demonstrado ofi cialmente por es-
tudos de quem acompanha há tem-
pos a evolução agrícola brasileira.

Parabéns ao nosso Estado por 
novamente mostrar a força e a se-
riedade do produtor rural paulista.

dois anjos vestidos de branco, 
assentados onde estava o cor-
po de Jesus, um à cabeceira 
e o outro aos pés. Eles disse-
ram: Mulher, por que choras? 
Ela disse: Porque levaram o 
meu Senhor. Não sei onde O 
puseram. E, tendo dito isso, 
voltou para trás e viu Jesus em 
pé. Mas não sabia que era Ele. 
Porque o coração dela estava 
coberto pela tristeza. Quando 
você deixa a tristeza ou angus-
tia tomar conta do seu cora-
ção, você não consegue ver as 
coisas boas que o Senhor tem 

para a sua vida. Tem pessoas 
que são infelizes e passam a 
vida toda, chorando, porque 
não conseguiram realizar um 
sonho ou conquistar um ob-
jetivo. Não se prenda ao seu 
passado, nem deixe a tristeza 
tomar conta do seu coração. 
Essas coisas irão te fazer mal, 
e se você não acordar a tempo, 
nunca saberá as coisas boas 
que Deus tem para você, ser 
uma pessoa completa. Jesus 
disse: Mulher, por que choras? 
Quem buscas? Ele pensou que 
era o jardineiro, e disse: Onde 

o senhor O colocou? Fala-me. 
Jesus disse: Maria! Ele disse: 
É o Senhor! O coração dela 
se abriu e ela pôde ver clara-
mente que Jesus estava vivo. 
O choro nunca deixa a pessoa 
ver a verdade.Enxugue suas lá-
grimas, hoje é o seu dia de vi-
tória!  Leia João 20:11. Esta é 
a minha oração. Ouça o nosso 
programa: A Verdade da Pala-
vra. Diáriamente na GAZETA 
FM 107,9 das 05h30 às 06h30 
e das 22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. facebook catedral_dopo-
vodedeus@hotmail.com            

Tudo na vida passa por transfor-
mações, de acordo com as necessida-
des e obrigações naturais de cada um, 
na maioria das vezes pela dor.

Acreditar na existência de DEUS, 
é o primeiro caminho que temos que 
seguir, para sentirmos mais fortaleci-
dos. JESUS é a luz que nos ilumina, 
para vencermos nossas difi culdades, 
com seu exemplo de amor, humildade 
e caridade, dentro do perdão.

Um dia encontraremos a perfeita 
felicidade, mas hoje temos apenas 
momentos felizes, onde lutamos para 
conseguir essa dádiva, que requer de 
nós, muito trabalho, persistência e re-
núncias.

Vamos acreditar em tudo que 
fi zermos dentro da força do amor - 
porque somos muitos, para sermos 
sempre poucos, que querem se liber-

tar das trevas, da ignorância e do des-
prendimento dos bens materiais,. para 
alcançar a luz da sabedoria, dentro da 
inteligência maior do espírito.

Tudo pode ser positivo. Vamos vi-
ver conceitos de nossas responsabili-
dades, para surgirem no horizonte, as 
luzes em cores variadas, tendo no azul 
um poder de forças e acertos, no rosa 
o amor, em outras cores que comple-
tam o ciclo de esperanças, que nunca 
morrem, porque são eternas, quando 
passarmos a acreditar que existem 
luzes para vencer as trevas, humilda-
de para acabar com o orgulho, num 
plano de responsabilidades que nos 
levam a DEUS.

Vamos acreditar sempre, com fé, 
esperança e muito amor com JESUS 
NO CORAÇAO e DEUS como cria-
dor de nossas vidas..

A ARTE DE VIVER - MUDAR É PRECISO

LUIS CARLOS 
FERNANDES

“O BRASIL ESTÁ DOENTE, ESTÁ COM PARALISIA INFANTIL”

Vitório De Simoni 
Contabilista, Assessoria empresarial

Especialista em Holding, Planejamento 
Sucessório e Tributário

Diretor do Simoni Organização Contábil
Diretor da Hold Solution

(vitorio@simonicontabil.com.br)

Apesar de todos os brasileiros 
esperarem uma redução na carga 
tributária,  porque seria pratica-
mente impossível aumentar ainda 
mais, ou porque seria uma incoe-
rência sobre tudo que foi dito na 
campanha presidencial sobre cres-
cimento econômico e redução de 
impostos, a maioria dos contabi-
listas e empresários não acreditam 
em redução, estes profi ssionais 
estão céticos quanto uma possível 
redução da carga tributária para 
os próximos anos. Seria neces-
sário que o governo enxugasse o 
orçamento para equilibrar as con-

tas públicas para, posteriormente, 
aliviar o bolso dos contribuintes. 
Considerada o pior entrave para 
a melhoria do cenário econômi-
co, a carga tributária alcança 38% 
do PIB. A redução de apenas um 
ponto percentual da carga, ou seja 
de 38% para 37%, causaria uma 
euforia no meio empresarial. Os 
investimentos diretos seriam au-
mentados e, consequentemente, 
o nível de emprego entre outros 
fatores poderiam estimular o cres-
cimento da economia. Entretanto, 
a maioria dos contabilistas e em-
presários estão realistas e sabem 

que isso não pode acontecer nem 
a médio e, muito menos, em curto 
espaço de tempo, pois sabem que 
os gastos do governo são extre-
mamente excessivos.  A falta de 
vontade política do Congresso 
Nacional é o maior entrave para 
que se faça uma reforma tributá-
ria ou até mesmo uma reforma na 
Constituição Federal para reduzir 
a carga, reduzindo os impostos ou 
extinguindo-os. Sintomas como 
burocracia exagerada, baixo cres-
cimento econômico, carga tribu-
tária em alta, dão um resultado 
diagnóstico de “paralisia infantil”, 

porque o Brasil é um país novo, 
com atitudes políticas infantis 
e com um problema de paralisa-
ção no crescimento, podendo se 
tornar um país nanico perante os 
outros, caracterizando portanto, 
essa “doença”. Enquanto a Ar-
gentina, o Chile crescem de 3% 
a 5% ao ano, o Brasil continua 
estagnado. Este é o país das re-
formas que não saem do papel, 
Reforma da Previdência (ainda 
não aprovada), Reforma Tribu-
tária, Reforma Política, etc. Por 
quê  a Câmara e o Senado não 
votam essas importantíssimas 

reformas, ao invés de só ficarem 
debruçados em CPIs ? Por quê 
não realmente discutem e votam 
reais necessidades do povo bra-
sileiro, ao invés de ficarem pre-
ocupados apenas com a próxima 
reeleição? Vejam a Reforma 
Tributária, entra Governo, sai 
Governo e nada.... O diagnótico 
está correto: O Brasil está doen-
te, está com “paralisia infantil”, 
o tratamento para essa doença 
brasileira seria resolvido através 
de três remédios: VONTADE 
POLÍTICA, VERGONHA NA 
CARA e AMOR AO BRASIL.

               Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Jaboticabal
                 CNPJ: 57.717.282/0001-60               e-mail: sindfun@terra.com.br

               Fone/Fax: (16) 3202-5355 / 3202-4583

                Reconhecido de Utilidade Pública pela Lei n. 2.018 de 02/10/1991
       _________________________________________________________________________________________________

Av. Treze de Maio, n.º 538 – Centro – Jaboticabal-SP – CEP. 14.870.160

EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO

               O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE JABOTICABAL, com sede e foro nesta cidade de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, sito na Avenida 13 de Maio, nº 538 - Centro,
FAZ SABER a todos  os seus associados, que fará realizar no dia 20 de 
Novembro de 2.017, na sede da Entidade Sindical, às 17:00 horas em primeira 
convocação, e às 18:00 horas em segunda convocação,   ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA, para tratar da seguinte:  

PAUTA   DO   DIA

DISCUSSÃO E APROVAÇÃO  DA PROPOSTA  ORÇAMENTÁRIA 
PARA O EXERCÍCIO DE 2.018.

               Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente  EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO, que vai publicado na Imprensa local e afixado em todos 
os locais de trabalho dos Servidores Públicos Municipais e demais locais de 
costumes.

Registre-se e Cumpra-se.

Jaboticabal, 09 de Novembro de 2017.

MARIA ELVIRA ARMENTANO
Presidente do SFPMJ

Recebí o original para ser publicado no “Jornal A GAZETA”, na Edição 

nº_________________, no dia _________ Novembro de 2.017.

Recebido em________de Novembro de 2.017.

Assinatura do responsável:___________________________________

“O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,Dr(a). 
Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o)GUSTAVO BIZINOTO LIMA, Brasileiro, CPF 219.211.638-10, Rua Mizaelde 
Campos, 187, Centro, CEP 14870-400, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução 
de Título Extrajudicial por parte de Perina Comércio de Tintas e Correlatos Ltda Epp, alegando em 
síntese ser a exequente credora da importância de R$9.762,51, oriundo de duplicata de venda mercan-
til, expedida em 18/11/2014, sob nº de ordem 017474A, com vencimento para20/12/2014, no valor de 
R$8.148,90, não adimplida pelo executado. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no pra-
zo de 3 (três) dias úteis, sob pena de penhora, efetue o pagamento do valor executado (R$9.762,51), 
bem como apresente embargos no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fl uirá após o decurso do prazo 
do presente edital, independentemente de penhora, depósito ou caução. O(s) executado(s) deverá(ão) 
ter ciência de que, nos termos do art. 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento 
integral no prazo declinado,os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Fica o 
devedor também advertido de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 
comprovando o depósito de trinta por cento (30%) do valor em execução, inclusive custas e a integra-
lidade dos honorários do advogado, poderá requerer o pagamento do restante da dívida em seis (06) 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de um por cento (1%) ao mês; se efetuado 
o pagamento total da dívida no prazo de três dias, os honorários serão reduzidosà metade. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da lei.NADAMAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Jaboticabal, aos 13 de setembro de 2017.

pessoas se apoiam em antigos e 
conhecidos ditados:

- Eu nasci assim, vou morrer 
assim.

- Se não estiver bom, procure 
outro.

- Se não quiser, existe quem 
quer.

- Conheceu-me assim, está 
reclamando do quê?

Essas pessoas acabam con-
vencendo a elas mesmas de que 
não precisam mudar e aos pou-
cos vão perdendo a oportunida-
de de evoluir como ser huma-
no, de serem pessoas melhores, 
emocional e espiritualmente.

Você sempre pode mudar 
para melhor, basta querer. Com 
o passar dos anos, nós precisa-
mos ir melhorando nossas ati-
tudes, nossos comportamentos, 
nossa maneira de ser e de agir.

A experiência de vida, que 
vamos acumulando com os 
anos vividos, deve fazer-nos 
evoluir. A busca do equilíbrio 
nos momentos difíceis, a cal-
ma, quando estamos diante de 
alguém desequilibrado, a paci-

ência com as crianças e com os 
idosos, a capacidade de se co-
locar no lugar do outro e com-
preendê-lo, a serenidade para 
tomar decisões. Tudo isso fará 
com que nossa qualidade de 
vida seja muito melhor e tanto 
nós quanto as pessoas com as 
quais convivemos, ganharão 
com isso.

Então, vamos fazer uma ava-
liação constante e permanente 
de nossos comportamentos e 
vamos esforçar-nos para ser-
mos, hoje, um pouco melhor 
do que fomos ontem e amanhã 
um pouco melhor do que somos 
hoje. À medida que vamos tor-
nando-nos pessoas mais serenas 
e equilibradas, nosso número 
de amigos aumenta, nossa fa-
mília fi ca mais unida, cresce o 
amor pela vida, nosso ambiente 
de trabalho melhora, e acredite, 
nossa saúde agradece. 

Mas, tem de querer!
Programa Corrente do Bem, 

às quartas e sextas feiras, às 
08:00 pela Gazeta FM  107,9.
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Os estudantes que inte-
gram o Parlamento Jovem 
(PJ) 2017, juntamente com 
o presidente da Escola do 
Legislativo da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, 
vereador Pretto Miranda 
Cabeleireiro, e a diretora 
do órgão, Silvia Mazaro, 
foram recebidos na tarde 
de terça-feira (07/11), na 
prefeitura Municipal, pelo 
prefeito José Carlos Hori 
para um bate papo. Ao 
todo, 20 alunos de dez es-
colas da cidade, entre pú-
blicas e privadas, partici-
param desta quinta edição 
do PJ.

Na oportunidade, Hori 
recebeu o projeto de lei e 
as dez indicações apresen-
tadas pelos jovens parla-
mentares em sessão plená-
ria simulada no dia 26 de 
outubro, na Câmara Mu-
nicipal. Cada indicação foi 
apresentada brevemente 
pelos próprios jovens par-
lamentares ao Chefe do 
Executivo, e puderam tro-
car ideias sobre as suges-
tões expostas. O prefeito 
ainda falou sobre ações re-
lacionadas a algumas das 
indicações que a prefeitura 
já tem feito na cidade e das 
previsões, como a retoma-
da da reforma do Centro 
Esportivo Antônio Môna-
co.

O Chefe do Executivo 
também abriu as portas 
do Gabinete do Prefeito 
para que os jovens conhe-
cessem o local de onde o 
prefeito faz o despacho de 
documentos, recebe auto-
ridades, entre outros.

“Primeiro acho impor-
tante parabenizar a Câma-

Parlamento Jovem é recebido pelo prefeito 
Hori e apresenta indicações

Vereador Daniel Rodrigues convoca coletiva de imprensa para 
esclarecimento sobre projeto Habitacional de Interesse Social 

ra Municipal por isso, em 
nome do vereador Pretto... 
Não é só uma questão de 
harmonia entre os Poderes, 
é principalmente poder ge-
rar, para nós do Executivo, 
e... pro Legislativo... uma 
grande esperança de que 
essa juventude que esteve 
comigo hoje, sejam gran-
des sinalizadores de um 
futuro diferenciado na po-
lítica, na sociedade de uma 
forma geral. A sociedade 
tem uma visão de nossa 
política, terrível, lamentá-
vel, muito empobrecida. E 
essa juventude é a que eu 
acredito. Eu cheguei a di-
zer pra eles que, provavel-
mente, a geração dos fi lhos 
deles é o que vai renovar 
efetivamente esse sintoma 
tão negativo que tem em 

torno da política, mas já 
começa por eles. Então foi 
um momento muito bom, 
me trouxeram aqui proje-
to anticorrupção, projeto 
de mobilidade, enfi m, de 
acessibilidade. Muitos pro-
jetos interessantíssimos, e 
eu fi quei de dar um retor-
no para cada grupo deles, 
porque eles foram muito 
audaciosos e extremamen-
te inteligentes. Teve grupo 
que estudou inclusive a Lei 
Orgânica. Achei isso muito 
bom”, elogiou Hori. [Cli-
que aqui e ouça a íntegra da 
fala do prefeito] 

“Os jovens parlamen-
tares passaram por algu-
mas atividades na Câmara 
Municipal para tentarem 
entender um pouco mais 
sobre o Legislativo, como 

por exemplo a participa-
ção em uma sessão plená-
ria. Agora trouxemos eles 
aqui na prefeitura para ter 
um contato com o Poder 
Executivo, porque nós ve-
readores também temos 
que fazer esses contatos, 
essas conversas com o 
prefeito. Não tenho dú-
vida de que somou muito 
na vida desses jovens”, 
disse Pretto Miranda.

Essa foi a penúltima 
etapa da quinta edição 
do projeto, que termina 
em dezembro com uma 
viagem político-cultural 
à capital do estado para 
que os jovens parlamen-
tares conheçam, em uma 
visita guiada, a Assem-
bleia Legislativa de São 
Paulo e o Museu Cata-

vento Cultural.
COMO FUNCIONA 

O PJ? – A Escola do Le-
gislativo organiza anu-
almente o Parlamento 
Jovem para alunos do 1º 
ano do Ensino Médio, 
com faixa etária de 16 
anos. O pontapé inicial é 
dado com palestras e visi-
tas às escolas para escla-
recimentos e informações 
quanto ao funcionamento 
do projeto. Todas as es-
colas com Ensino Médio 
podem participar gratui-
tamente.

A partir de então, co-
meça a etapa nos esta-
belecimentos de ensino, 
quando os professores 
desenvolvem os textos 
com os pupilos. Dentre 
os projetos formulados, 

cada escola deve eleger 
uma proposição que será 
enviada à Câmara, bem 
como eleger dois alunos 
que representarão suas 
respectivas instituições 
de ensino. 

Com as indicações es-
colares enviadas à Casa 
de Leis, os estudantes 
eleitos participam de ofi -
cinas ministradas pela 
Escola do Legislativo 
na sede da Câmara Mu-
nicipal, e de uma sessão 
plenária simulada. Saiba 
mais no site ofi cial da 
Câmara (www.camaraja-
boticabal.sp.gov.br)

A galeria de fotos com-
pleta está disponível na 
página da Câmara no Fa-
cebook (facebook.com/
CamaraJaboticabal).

Daniel Rodrigues acompanha coleta para o estudo de solo da área cotada para a aquisição coletiva.

O vereador Daniel Rodri-
gues dará entrevista coletiva 
à imprensa acerca do proje-
to Habitacional de Interesse 
Social que vem sendo desen-
volvido no município desde 
abril de 2017. A coletiva está 
marcada para segunda-feira 
(13/11), às 14 horas, no plená-
rio da Câmara Municipal de 
Jaboticabal.

Segundo o parlamentar, o 
objetivo da coletiva é esclare-
cer a jornalistas, blogueiros, 
demais profi ssionais da im-
prensa, e a quem interessar, 
sobre o projeto. “Convidamos 
todos os jornalistas da cida-
de, de rádio, internet e jornal, 
para a coletiva. Alguns boatos 
e histórias estão surgindo e a 
obrigação de qualquer pro-
fi ssional é zelar pela verdade 
dos fatos, e a nossa, de dar as 
informações para que todos 
conheçam a história. Um pro-
jeto desse tamanho não é fácil 
e nem acontece da noite pro 
dia. É uma soma de esforços”, 
adiantou Daniel Rodrigues.

Texto e foto: Eliel Vieira
Gabinete do Vereador Da-

niel Rodrigues
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Trânsito promoveu blitz educativa na sexta-feira

Com período de chuvas, Educação intensifi ca conscientização 
sobre o combate ao Aedes Aegypt nas escolas

Durante o ano letivo, os 
alunos das escolas municipais 
de Jaboticabal aprendem so-
bre o mosquito Aedes aegypt, 
transmissor de doenças como 
dengue, zika e chikungunya. 
O trabalho teórico e prático 
realizado pela equipe pedagó-
gica tem como objetivo cons-
cientizar e prevenir possíveis 
criadouros do mosquito.

Com a chegada das chuvas, 
há a possibilidade do aumen-
to da doença caso não haja 
o devido cuidado dentro de 
casa. Objetos como pneus e 

garrafas expostos à luz do dia 
podem servir de criadouros do 
mosquito. E é nesse período 
que a rede municipal intensifi -
ca os trabalhos para combater 
a propagação da doença. 

“Em outubro realizamos 
palestras para os alunos e co-
munidade, passeatas com in-
formes sobre o assunto para 
conscientização das famílias 
e ainda várias outras ações 
envolvendo nossos alunos”, 
comenta o secretário de Edu-
cação, Adilson Martins.  

Objetivo é conscientizar e prevenir possíveis criadouros

Ações educativas são constantes em escolas, região central e bairros
O Departamento de Trân-

sito de Jaboticabal realizou 
mais uma blitz educativa, em 
parceria com a Polícia Mili-
tar. A orientação aconteceu 
na sexta-feira (10), das 8h às 
12h, na Praça 9 de Julho.

Desde o início do ano, o 
departamento trabalha na 
conscientização para um 
trânsito mais seguro. “Come-
çamos pelos nossos ‘soldadi-
nhos’: as crianças. O trabalho 
nas escolas é fundamental 
para disseminar a informação 

na família. Também orienta-
mos os adultos na rua, com 
folhetos e faixas educativas. 
Em setembro, realizamos a 
1ª blitz educativa e, agora, a 
segunda. A multa é o último 
recurso para quem insiste em 
não respeitar às leis”, reafi r-
ma o diretor do departamen-
to, João Martins.

A blitz educativa é realiza-
da na área central do municí-
pio, com agentes de trânsito 
e integrantes da sociedade 
entregando panfl etos e con-

versando com a população. 
“O foco é orientar, alertar 
sobre os perigos de peque-
nas imprudências. Queremos 
despertar no motorista o sen-
so de responsabilidade não 
apenas com a sua vida, mas 
de sua família e do motorista 
ou pedestre ao lado”, fi naliza 
o diretor.

Para mais informações, o 
Departamento de Trânsito 
está localizado na avenida Lí-
bero Badaró, 697, Centro. O 
telefone é o (16) 3209-1210.

Jaboticabal abre matrículas para Educação de 
Jovens e Adultos

Estão abertas as inscrições para o Ensino de Jovens e Adultos em Jaboticabal. 
Quem pensa em voltar a 

estudar pode procurar uma 
das unidades de ensino onde 
o EJA é oferecido até o dia 
01 de dezembro.

Atualmente Carlos Nobre 
Rosa, Senhora Aparecida, 
Paulo Freire, Milton Matos 
Braga, Tereza Noronha de 
Carvalho (Córrego Rico) e 
Florassu Fernandes dos San-
tos (Luzitânia) oferecem o 

EJA.
“É uma grande oportuni-

dade de voltar aos estudos 
e, assim, sonhar com voos 
ainda mais altos. Pensando 
na comodidade de nossos 
alunos, unidades distribuí-
das em toda cidade e distri-
tos foram preparadas para 
receber o EJA”, afi rma o se-
cretário de Educação, Cultu-
ra, Esporte e Lazer, Adilson 

Martins.
Atenção para os documen-

tos necessários:
• RG
• CPF
• Carteira Nacional de 

Saúde
• Comprovante de En-

dereço
Mais informações pelo te-

lefone (16) 3209-2469.

O vereador Samuel Cunha 
(PSDB) comemorou na tri-
buna da sessão ordinária 
dessa segunda-feira (07/11) 
a confi rmação de que Jabo-
ticabal está entre os muni-
cípios selecionados para a 
implantação de uma quadra 
de futebol society através 
do programa “100% Espor-
te para Todos”, do Governo 
do Estado de São Paulo. Ao 
todo, somente 100 municí-
pios paulista devem ser con-
templados.

O parlamentar encampou 
a busca pela quadra ainda no 
início do ano, quando soube 
do programa que instalará 
as 100 quadras de “football 
society” pelo Estado. “Fi-
quei sabendo deste progra-
ma do Governo do Estado 
durante uma reunião com o 
secretário de esportes, Pau-
lo Gustavo Maiurino, no dia 
10 de março. No dia 31 do 
mesmo mês protocolei jun-

Jaboticabal pode ganhar quadra de Futebol Society

to à secretaria estadual de 
esporte o pedido para con-
templar Jaboticabal. No mês 
de abril, em uma visita aqui 
em Jaboticabal do Chefe da 
Casa Civil, e deputado es-
tadual licenciado Samuel 
Moreira (PSDB), reforcei o 
pedido diretamente para ele, 
que sinalizou apoio. Graças 
a Deus estamos no caminho 
para que mais um equipa-
mento esportivo e recreativo 
esteja à disposição da popu-
lação jaboticabalense”, disse 
Samuel Cunha.

Os equipamentos, no va-
lor de R$ 220 mil, serão im-

plantados pela Secretaria de 
Esporte, Lazer e Juventude 
(SELJ) do Governo do Esta-
do, e caberá à administração 
municipal a preparação do 
terreno para receber a estru-
tura.

A quadra terá 15x30 me-
tros e o seu complexo conta-
rá com estruturas para alam-
brado; arquibancadas; par de 
traves (com rede) para “foot-
ball society”; grama sintética 
(artifi cial); e um módulo de 
acondicionamento e trans-
porte, que após a montagem 
do equipamento pode servir 
como espaço multiuso, para 

depósito de matérias, ambu-
latório, lanchonete, ou outra 
opção por conta da Prefeitu-
ra. Em Jaboticabal, a quadra 
deve ser instalada no Centro 
Esportivo Antônio Mônaco.

“Como educador físico, 
acredito na importância do 
esporte na vida das pesso-
as, sobretudo das crianças e 
dos jovens. Essa quadra de 
society será mais uma opção 
para a prática de esportes na 
cidade, sem custos. Quanto 
mais opções de atividades 
desportivas e recreativas, 
melhor para a população”, 
acredita o parlamentar.

A prefeitura já enviou a 
documentação necessária 
e aguarda o chamamento 
da SELJ para assinatura do 
Termo de Cooperação Téc-
nica, ainda em data a ser de-
finida.

FUTEBOL SOCIETY – O 
“football society”, também 
chamado de futebol sete, é 
uma modalidade esportiva 
criada no Brasil. Apesar da 
semelhança com o futebol 
de campo, o society possui 
regras ofi ciais próprias. A 
disputa é feita em grama sin-
tética, com sete jogadores de 
cada lado em dois tempos de 
25 minutos. Hoje, a modali-
dade conta com federações 
em 26 estados do país. Só a 
Federação Paulista conta e 
possui 30 mil atletas regis-
trados, cerca de 2 mil jogos 
por ano e mais de 3 milhões 
de praticantes na grande São 
Paulo, de forma recreativa. 
Fonte: FPFS
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000544 Cadeira diretor giratória revestida em tecido na cor 
preta

000542 Cadeira diretor giratória revestida em tecido na cor 
preta

00053 8 Cadeira diretor giratória com braços revestida em 
tecido na cor preta

001461 Cadeira diretor giratória com braços revestida em 
tecido na cor preta

00123 1 Monitor Led 19  Polegadas Marca Samsung
00079 2 Microcomputador Intel Duo Core com teclado e Mouse

ANEXO II

PATRIMONIO DESCRIÇÃO

00123 4 Monitor Led 19  Polegadas Marca Samsung
001224 Monitor Led 19  Polegadas Marca Samsung

PROJETOS

PROJETO DE LEI Nº 80/2017

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município 
de Jaboticabal para o exercício de 2018.

Art. 1º O Orçamento do Município de Jaboticabal para o exercí-
cio de 2018, estima a Receita e fixa a Despesa em R$294.417.417,00 
( duzentos e noventa e quatro milhões, quatrocentos e dezessete mil e 
quatrocentos e dezessete reais) , abrangendo a Administração Direta e 
Indireta, discriminado pelos anexos desta Lei, em atendimento às dispo-
sições do artigo 165 da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 
101/2000, da Lei nº 4.320/64, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias do 
Município de Jaboticabal para o exercício de 2018.

Parág rafo Único. A Receita Estimada do Município de Jabo-
ticabal, no valor de R$294.417.417,000 (duzentos e noventa e quatro 
milhões, quatrocentos e dezessete mil e quatrocentos e dezessete 
reais), acrescida das contas redutoras correspondentes às retenções 
para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, no 
valor de R$22.155.976,00 (vinte e dois milhões, cento e cinquenta e 
cinco mil e novecentos e setenta e seis reais) , resulta no montante de 
R$316.573.393,00 (trezentos e dezesseis milhões, quinhentos e seten-
ta e três mil e trezentos  e noventa e três reais).

Art. 2º A Receita será arrecadada na forma da legislação em 
vigor e das especificações constantes dos quadros integrantes desta 
Lei, com o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei nº 4.320/64, Artigo 
2º, §1º, I)

1 –  ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Poder Ex ecutiv o
1 –  Receitas  Correntes 254.883.843,00

1.1 – Receita Tributária 61.025.508,00

1.2 – Receita de Contribuições 4.375.698,00

1.3 – Receita Patrimonial 2.003.699,00

1.6 – Receita de Serviços 368.324,00

1.7 – Transferências Correntes 179.336.208,00

1.9 – Outras Receitas Correntes 7.774.406,00

2 –  Receitas  de Capital 14.654.750,00

2.1 - Operações de Créditos 1.200.000,00

2.2 – Alienação de Bens 2.090.000,00

2.4 – Transferências de Capital 11.334.750,00

2.5 – Outras Receitas de Capital 30.000,00

Receita pró pria 26 9.538.593, 00
7 - Receita Intra-orçamentária 2.150.000,00

Subtotal 271.6 88.593, 00
(-)  Contas redutoras do FUNDEB 22.155.976,00

Total 249.532.6 17, 00

2 –  ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
2.1 -  SAAEJ -  Serv iç o Autô nomo de Á g ua e Es g oto de Jaboticabal
1 –  Receitas  Correntes 28.204.000, 00
1.1 – Receita Tributária 128.000,00

1.3 – Receita Patrimonial 60.100,00

1.6 – Receita de Serviços 25.058.100,00

1.9 – Outras Receitas Correntes 2.957.800,00

2 –  Receitas  de Capital 46 .000, 00
2.2 – Alienação de Bens 1.000,00

2.4 – Transferências de Capital 25.000,00

2.5 – Outras Receitas de Capital 20.000,00

Receita pró pria 28.250.000, 00
7 - Receita Intra-orçamentária 1.750.000,00

Total 30.000.000, 00

2.2 -  Serv iç o de Prev idê ncia,  Saú de e As s is tê ncia Municipal -  SE-
PREM

1 –  Receitas  Correntes 18.76 7.800, 00
1.2 – Receita de Contribuições 11.599.800,00

1.3 – Receita Patrimonial 5.213.000,00

1.9 – Outras Receitas Correntes 1.955.000,00

Receita pró pria 18.76 7, 800, 00
7 - Receita Intra-orçamentária 
Corrente 30.017.500,00

Total 48.785.300, 00

2.3 -  Fundaç ã o de Amparo ao Es porte de Jaboticabal -  FAE
1 –  Receitas  Correntes 17.000, 00
1.3 – Receita Patrimonial 3.000.00

1.7 - Transferências Correntes 14.000,00

Receita pró pria 17.000, 00

Total 17.000, 00

3-  TOTALIZ AÇÃO

Receita escritural 328.334.917,00

( - ) Receita Intra-orçamentária 33.917.500,00

Total 294.417.417, 00

Art. 3º A Despesa da Administração Direta será realizada segun-
do a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, e a dos Ó rgãos 
da Administração Indireta, desdobrada em seus respectivos orçamen-
tos, aprovados por Decretos do Poder Executivo.

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei nº 4.320, Artigo 
2º, §1º, I)

1 –  POR FUNÇÕ ES DE G OVERNO
Adminis traç ã o Direta
01 – Legislativa 10.459.351,00

CÂ MARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAIS E EXTRATOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
Nº 01/2015

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH, Presidente da 
Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso de suas atribuições, vem 
CONVOCAR o candidato classificado em 2  (segundo) lugar no cargo 
de ASSISTENTE DE SERVI OS DE COMUNICA O, do Concurs o 
Pú blico nº 01/2015 deste Poder, o senhor HENRI ALBERTO MAR-
Q UES, portador do RG nº 41.316.872-4/SP

O candidato convocado deverá apresentar-se no Departamen-
to de Administração e Recursos H umanos da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, sito a Rua B arão do Rio B ranco nº 765, centro, Jabotica-
bal-SP, no prazo de 5 ( cinco)  dias úteis, a contar do recebimento do 
telegrama ou publicação deste Edital, de segunda a sexta-feira, das 
7: 3 0h as 11: 3 0h ou das 13 : 00h as 17: 00h, para entregar os documen-
tos necessários para a respectiva admissão.

Informamos que o não comparecimento no período supracitado 
configura o desinteresse pelo cargo.

Jaboticabal, 08 de novembro de 2017

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH
PRESIDENTE DA CÂ MARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE:  Câmara Municipal de Jaboticabal
EMPRESA HOMOLOG ADA: BANDERPLACA IND STRIA E 

COMÉRCIO LTDA
FUNDAMENTO:  Pregão presencial nº 14/2017
OBJETO: PREG O PRESENCIAL, do tipo menor preço por 

item, para Registro de Preços, DESTINADO E CLUSIVAMENTE A 
CONTRATA O DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PE UENO 
PORTE, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e COOPERATIVAS 
para aquisição de placas e medalhas para honrarias.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 32.300,00 (trinta e dois 
mil e trezentos reais).

DATA DA HOMOLOG AÇÃO:  01/11/2017

TERMO DE ERRATA
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATANTE:  Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Auto Posto Petrus de Jaboticabal Ltda  - ME.
Onde lê-se:
TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 03/2017 DO 

PREG ÃO PRESENCIAL Nº 01/2017
Leia-se:
TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Matéria veiculada na edição no Jornal A Gazeta nº 1.852 de 

28/10/2017, página 07.

DECRETOS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 686, DE 07 DE NOVEMBRO 
DE 2017.

DR. EDU FENERICH,  Presidente da Câmara Munici-
pal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal 
na Ses s ã o Ordinária realiz ada dia 06  de nov em-
bro de 2017, aprovou e nos termos do Art. 35, item 
IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, pro-
mulga o seguinte,

DECRETO- LEG ISLATIVO

Dispõe sobre a doação ao patrimônio do Poder Exe-
cutivo e à Base do Corpo de Bombeiros de Jabotica-
bal de bens móveis e equipamentos de informática 
pertencentes à Câmara Municipal de Jaboticabal, e 
dá outras providências.

Autoria:  Mesa Diretora - B iênio 2017/2018 - 17ª  Legislatura

Art. 1º Fica a Câmara Municipal de Jaboticabal autorizada a doar à 
Prefeitura Municipal de Jaboticabal os móveis de escritório e equipamentos de 
informática constante no Anexo l deste Decreto Legislativo.

Art. 2º A doação que trata o art. 1º será procedida através de termo de 
transferência a ser assinado pelo Chefe do Poder Legislativo e pelo Chefe do 
Poder Executivo.

Art. 3º Fica a Câmara Municipal de Jaboticabal autorizada a doar ao 
Corpo de Bombeiros de Jaboticabal os equipamentos de informática constante 
no Anexo lI deste Decreto Legislativo.

Art. 4º A doação que trata o art. 2º será procedida através de termo de 
transferência a ser assinado pelo Chefe do Poder Legislativo e o Comandante 
da Base de Bombeiros de Jaboticabal.

Art. 5º No prazo de 48 (quarenta e oito horas) após a assinatura do 
termo de transferência o Departamento de Administração promoverá a baixa 
dos patrimônios transferidos.

Art. 6 º As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legis-
lativo correrão por conta de verba própria consignada no orçamento vigente.

Art. 7º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Jaboticabal, 07 de novembro de 2017.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal, aos 07 de novembro de 2017.

LUIZ  CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEG ISLATIVO

( Processo nº 822/2017)  
( Projeto de Decreto-Legislativo nº 19 /2017)  

ANEXO I

PATRIMONIO DESCRIÇÃO

001227 Monitor Led 19  Polegadas Marca Samsung
00103 4 Microcomputador Intel Duo Core com teclado e Mouse

000450 Gaveteiro em fórmica com quatro gavetas e rodinhas 
na cor Cinza

000480 Armário em fórmica com duas portas cor cinza
000128 Armário em fórmica com duas portas cor cinza
000129 Armário em fórmica com duas portas cor cinza

000405 Mesa em L  em fórmica pés em ferro com duas 
gavetas cor cinza

0003 9 9 Mesa em L  em fórmica pés em ferro com duas 
gavetas cor cinza

0003 88 Mesa em L  em fórmica pés em ferro com duas 
gavetas cor cinza

000540 Cadeira diretor giratória revestida em tecido na cor 
preta

02 – Judiciária 355.010,00

03 – Essencial à Justiça 1.166.050,00

04 – Administração 33.181.490,00

06 – Segurança Pública 2.186.912,00

08 – Assistência Social 8.768.427,00

10 – Saúde 68.354.045,00

11 – Trabalho 166.000,00

12 – Educação 70.325.225,00

13 – Cultura 3.040.152,00

15 – Urbanismo 15.937.999,00

16 – abitação 85.000,00

17 – Saneamento 517.000,00

18 – Gestão Ambiental 500.057,00

20 – Agricultura 2.441.331,00

22 – Industria 4.782.808,00

23 – Comércio e Serviços 1.184.282,00

25 – Energia 4.442.698,00

26 – Transporte 2.426.168,00

27 – Desporto e Lazer 1.117.669,00

28 – Outros Encargos Especiais 13.936.899,00

99 – Reserva de Contingência 2.327.279,00

Subtotal 247.701.852,00

( - ) Operações Intra-orçamentárias 29.521.155,00

Total 218.180.697,00

Adminis traç ã o Indireta
09 – Previdência Social 47.074.000,00

17 – Saneamento 28.400.000,00

27 – Desporto e Lazer 1.827.531,00

28 – Outros Encargos Especiais 2.050.000,00

99 – Reserva de Contingência 1.281.534,00

Subtotal 80.633.065,00

( - ) Operações Intra-orçamentárias 4.396.345,00

Total 76.236.720,00

Total G eral 294.417.417, 00

2 –  POR Ó RG ÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Adminis traç ã o Direta
Câmara Municipal de Jaboticabal 10.619.351,00

Prefeitura Municipal de Jaboticabal 237.082.501,00

Subtotal 247.701.852,00

(-) Operações Intra-orçamentárias 29.521.155,00

Total 218.180.697,00

Adminis traç ã o Indireta
SAAEJ – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Jaboticabal 30.000.000,00

Serviço de Previdência, Saúde e Assistência 
Municipal - SEPREM 48.785.300,00

Fundação de Amparo ao Esporte de Jaboticabal 
- FAE 1.847.765,00

Subtotal 80.633.065,00

( - ) Operações Intra-orçamentárias 4.396.345,00

Total 76.236.720,00

Total G eral 294.417.417, 00

3 –  POR UNIDADE ORÇAMENTÁ RIA
Adminis traç ã o Direta
Poder Leg is lativ o
01 - Câmara Municipal de Jaboticabal 10.619.351,00

Poder Ex ecutiv o
02-01 – Secretaria Municipal de Governo 5.700.395,00

02-02 – Secretaria Municipal de Planejamento 3.313.489,00

02-03 – Secretaria Municipal dos Negócios Jurí-
dicos 1.521.060,00

02-04 – Secretaria Municipal de Administração 15.421.580,00

02-05 – Secretaria Municipal de Fazenda 23.399.573,00

02-06 – Secretaria Municipal de Educação, Cultu-
ra, Esportes e Lazer 74.643.674,00

02-07 – Secretaria Municipal de Saúde 68.354.045,00

02-08 – Secretaria Municipal de Assistência Social 7.941.151,00

02-09 – Secretaria Municipal de Agricultura, 
Abast. e Meio Ambiente 3.076.388,00

02-10 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos 25.125.777,00

02-11 – Secretaria Municipal de Indústria, Comér-
cio e Turismo 6.258.090,00

02-12 – Reserva de Contingência 2.327.279,00

Soma - Poder Executivo 237.082.501,00

Subtotal 247.701.852,00

( - ) Operações Intra-orçamentárias 29.521.155,00

Total 218.180.697,00

Adminis traç ã o Indireta
SAAEJ – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Jaboticabal 29.700.000,00

Serviço de Previdência, Saúde e Assistência 
Municipal  - SEPREM 47.824.000,00

Fundação de Amparo ao Esporte de Jaboticabal  
- FAE 1.827.531,00

Reserva de Contingência 1.281.534,00

Subtotal 80.633.065,00

( - ) Operações Intra-orçamentárias 4.396.345,00

Subtotal 76 .236 .720, 00

Total 294.417.417, 00

Art. 4º O orçamento da despesa da Administração Indireta po-
derá ser expandido na unidade que ocorrer excesso, até o limite da 
efetiva arrecadação.

Art. 5º A Administração Direta fica autorizada a realizar transfe-
rências financeiras para as entidades de Administração Indireta, quan-
do necessário, para atender despesas da execução orçamentária devi-
damente caracterizadas, devendo as unidades gestoras participantes 
do procedimento efetuarem registros das transferências concedidas e 
recebidas,  em contas específicas de resultado.

Art. 6 º Os saldos das transferências financeiras deverão, de 
forma permanente, manter igualdade entre as movimentações conce-
didas e recebidas nas unidades gestoras concedentes e recebedoras 
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O Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 19/2017, de auto-
ria da Mesa Diretora, que au-
toriza a Câmara Municipal de 
Jaboticabal a doar móveis de 
escritórios e equipamentos de 
informática à Prefeitura Mu-

Projeto que autoriza Câmara a doar móveis e equipamentos de 
informática para Prefeitura e Corpo de Bombeiros é aprovado

nicipal e à Base do Corpo de 
Bombeiros, foi aprovado por 
unanimidade na segunda-feira 
(06/11) em sessão ordinária. A 
matéria foi incluída na pauta 
de votação por requerimento 
da maioria dos vereadores.

A doação atendeu a pedidos 
do Executivo e da corporação 
dos bombeiros da cidade fei-
tos recentemente ao presiden-
te da Casa, Dr. Edu Fenerich 
(PPS). De acordo com a expo-
sição de motivos da matéria, 

os equipamentos “estão em 
desuso na Câmara e servirá 
para melhorar a qualidade dos 
atendimentos da Base do Cor-
po de Bombeiros de Jabotica-
bal, e para que a Administra-
ção Municipal possa equipar 

departamentos da Prefeitura”.
Serão doados à prefeitura: 

dois monitores Led 19 pole-
gadas marca Samsung; dois 
microcomputadores Intel Duo 
Core com teclado e mouse; 
um gaveteiro em fórmica com 

A Fundação de Amparo ao Esporte de Jaboticabal - FAE rece-
berá transferências financeiras de até R$1.830.765,00, que correspon-
de a até 3% da receita tributária estimada.

As aplicações constitucionais obrigatórias no ensino de no mí-
nimo 25%, calculadas com base nas receitas provenientes de impos-
tos,  de acordo com as estimativas, representam 26,55%. 

O Município estima arrecadar com impostos e transferências 
de impostos a importância de R$173.595.180,00. A despesa orçada 
para o ensino com recursos próprios soma R$23.938.873,00, que 
acrescida do valor das retenções para o FUNDEB de R$22.155.976,00 
materializadas nas operações de transferências correntes de impos-
tos, totaliza R$46.094.849,00.

A mesma base de cálculo define as aplicações obrigatórias em 
saúde de no mínimo 15%. Conforme as estimativas, a despesa fixada 
nas ações de saúde apresenta índice de 29,81%. O valor da despe-
sa é de R$51.746.885,00, enquanto a obrigação constitucional seria 
R$26.039.277,00. Portanto, um valor excedente de R$25.707.608,00, 
que representa 14,81%.

No tocante à aferição dos índices definidos pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, destaca-se que a Receita Corrente Líquida Es-
timada é R$247.585.381,00, e a Despesa com Pessoal e Encargos 
R$123.917.398,00, cujo índice estimado é 50,05%. A despesa com 
aposentadorias e pensões soma R$42.790.000,00, que é paga com 
recursos vinculados do SEPREM, portanto não entra no cômputo das 
despesas com pessoal para apuração do índice, na conformidade es-
tabelecida pela LRF.

Cumpre informar também, que a despesa com pessoal e en-
cargos do Poder Legislativo, no valor de R$6.606.671,00, representa 
2,67% da Receita Corrente Líquida.

A política econômico-financeira adotada para a elaboração da 
proposta orçamentária visa a melhoria da infraestrutura básica, para 
proporcionar atendimento efetivo às necessidades dos munícipes. Es-
ses objetivos implicam em investimentos e elevados custos de manu-
tenção que, por sua vez, ficam condicionados à efetivação da receita.

Na elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo 
procurou atender na medida do possível, as reivindicações apresen-
tadas pelos munícipes em audiências públicas e consultas feitas nas 
reuniões realizadas com a população e lideranças dos diversos seg-
mentos da comunidade. A proposta traduz a preocupação e obser-
vância do Governo Municipal na condução de uma política financeira 
baseada no equilíbrio das contas públicas, cuja referência está no 
controle dos gastos, na melhoria da arrecadação e na transparência e 
utilização correta dos recursos públicos, sendo a meta principal elevar 
o padrão dos serviços colocados à disposição da população.

Na expectativa de que este projeto permita uma discussão 
democrática entre os Poderes Executivo e Legislativo, é que subme-
temos a Vossa Excelência a proposta orçamentária para o exercício 
de 2018, renovando nossos votos de elevada estima e distinta consi-
deração.

Atenciosamente,
 

JOSÉ CARLOS HORI
Prefeito Municipal

CONVITES

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal de Jaboticabal, de acordo a Lei Com-
plementar nº 101/2000, que dispõe sobre a transparência na gestão 
fiscal, CONVIDA a população de Jaboticabalense para AUDIÊNCIA 
PÚBLICA que tem como finalidade a discussão do Projeto de Lei 
nº 80/2017, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de 
Jaboticabal para o exercício de 2018. (LOA)

(O texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível para 
análise no site: www.camarajaboticabal.sp.gov.br)

Dia: 27 de novembro de 2017 (segunda-feira)
Horário: 20h.
Local: Câmara Municipal (Rua Barão do Rio Branco, nº 765).

BETO ARIKI
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

e, deverão também, ser destacados nas demonstrações contábeis de 
cada órgão e Poder, para que em nível consolidado, tais saldos se 
compensem, tornando nulos seus efeitos nas demonstrações contá-
beis consolidadas.

Art. 7º O orçamento da Empresa Municipal de Urbanização de 
Jaboticabal – EMURJA será financiado com recursos próprios, e com-
plementado com recursos do Tesouro Municipal, quando necessário.

Art. 8º O Poder Executivo fica autorizado a:

I. abrir durante o exercício financeiro créditos suplementares 
até o limite de 30% (trinta por cento) do orçamento da des-
pesa, nos termos do artigo 7º da Lei Federal  nº 4.320, de 
17 de março de 1964, e, conforme artigo 10, inciso I,  da 
Lei nº 4.868, de 04 de outubro de 2017, que  dispõe sobre 
as Diretrizes Orçamentárias do Município de Jaboticabal 
para o exercício financeiro de 2018, sem onerar os créditos 
destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas 
à conta de recursos vinculados e de receitas próprias de 
autarquias;

II. realizar abertura de créditos suplementares até o limite 
consignado sob a denominação de Reserva de Contingên-
cia, em conformidade com o disposto no inciso II do artigo 
10, da Lei nº 4.868, de 04 de outubro de 2017, que dispõe 
sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de Jaboti-
cabal para o exercício financeiro de 2018;

III. sem prejuízo do percentual de que trata o inciso I, fica o 
Poder Executivo autorizado a transferir recursos entre ele-
mentos de despesa, total ou parcialmente, dentro de uma 
mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, 
artigo 167 da Constituição Federal;

IV. realizar, com autorização do Poder Legislativo, operações 
de créditos para programas governamentais, até o limite 
permissível pela legislação federal;

V. criar vínculos nas dotações orçamentárias, quando neces-
sário, para evidenciar a aplicação de recursos a eles ine-
rentes, de acordo com as fontes de recursos disponíveis.

§1º A autorização de que trata o Inciso I deste artigo, não pode 
onerar o limite nele previsto, nos casos de suprir insuficiências nas 
dotações orçamentárias relativas a inativos e pensionistas, dívida pú-
blica, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta 
de recursos vinculados. 

§2º A categoria de programação de que trata o inciso III  refe-
re-se às despesas com a mesma classificação institucional e funcional 
programática, e que pertençam à mesma unidade executora.

 
§3º As despesas empenhadas e não pagas até o final do exer-

cício de 2017 serão inscritas em restos a pagar, e, terão validade até 
31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de compro-
vação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas 
da educação e da saúde.

§4º A disposição contida no parágrafo anterior, se aplica tam-
bém, à execução orçamentária dos exercícios de 2015 e 2016.

§5º As alterações previstas neste artigo deverão  ser ajustadas 
no Plano Plurianual (PPA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

Art. 9º Os valores monetários dos programas e ações cons-
tantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018, 
e o Plano Plurianual do Município de Jaboticabal para o período de 
2018/2021, ficam de forma automática ajustados aos valores correntes 
consignados nos Anexos a esta Lei.

Art. 10. O Poder Executivo fixará diretrizes para a execução 
do orçamento para 2018, visando o perfeito equilíbrio entre a receita 
arrecadada e a despesa realizada.

Art. 11.  Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018, com 
seus dispositivos também aplicados aos órgãos da administração indi-
reta, revogadas as disposições em contrário.

 
Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 30 de outubro de 2017.

JOSÉ CARLOS HORI
Prefeito Municipal

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

É com satisfação que passamos às mãos de Vossa Excelência, 
a fim de ser submetido à apreciação dessa Egrégia Câmara de Verea-
dores, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre o orçamento anual para 
o exercício de 2018. 

O presente projeto de lei foi elaborado de acordo com as dispo-
sições constantes do Plano Plurianual do Município para o quadriênio 
2018 a 2021, aprovado pela Lei nº 4.858, de 09 de agosto de 2017, da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, aprovada pela Lei nº 4.868, 
de 04 de outubro de 2017, observando-se também,  os princípios esta-
belecidos no artigo 165, §8º, da Constituição Federal, artigo 5º, da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, artigo 2º, da Lei Federal 
nº 4.320, de 17 de março de 1964, e a Lei Orgânica do Município de 
Jaboticabal.

Em conformidade com a legislação vigente, a proposta orça-
mentária contém a discriminação da receita e da despesa de forma a 
evidenciar a política econômica e financeira e o programa de trabalho 
do Governo Municipal, obedecendo aos princípios da unidade, univer-
salidade e anualidade. Tanto para a Administração Direta quanto para a 
Administração Indireta, a receita é demonstrada por Fontes de Recur-
sos e a despesa por Funções de Governo, Órgãos da Administração e 
Unidades Executoras. Todos os detalhamentos exigidos estão demons-
trados nos anexos que integram a proposta.

O Orçamento da Administração Direta estima a Receita própria 
para o exercício de 2018 em R$247.382.617,00, que somado ao valor 
da Receita Própria da Administração Indireta de R$47.034.800,00, per-
faz um valor global de R$294.417.417,00.

A elaboração do Orçamento do Município de Jaboticabal evi-
denciou o perfeito equilíbrio entre a Receita e a Despesa, provendo os 
setores administrativos em geral de dotações para manutenção e inves-
timentos dentro das possibilidades orçamentárias, e sem prejuízo dos 
serviços e encargos de natureza continuada.

A receita prevista foi formulada inteiramente com base em pa-
râmetros reais, sem supervalorizações, considerando a tendência eco-
nômica atual e observadas as características e peculiaridades locais, 
sendo o valor orçado compatível com a média da receita efetivamente 
arrecadada nos últimos doze meses e com aquelas arrecadadas nos 
exercícios anteriores.

O orçamento para 2018 de R$294.417.417,00 é 12,04% maior 
que o orçamento de 2017, este R$262.779.479,00.

As transferências correntes líquidas no valor de 
R$157.180.232,00, representam  53,39% da estimativa total da propos-
ta orçamentária de R$294.417.417,00, e formam a base principal das 
fontes de receita do orçamento, fato que reflete o atual sistema tribu-
tário nacional. Destaca-se ainda, as transferências de capital no valor 
de R$11.334.750,00, que representam 3,85% da receita total estimada.

Com referência a Receita escritural prevista no valor de 
R$328.334.917,00, cabe observar que R$33.917.500,00 abrange as 
Receitas Intra-Orçamentárias, que são operações realizadas entre 
entidades da mesma esfera governamental. Trata-se da circulação de 
recursos financeiros nas unidades gestoras do orçamento, quando a 
despesa de uma unidade gera a receita de outra unidade, sendo nes-
te caso, as despesas da Prefeitura Municipal, Autarquias,  Fundação 
e Câmara Municipal, constituindo receitas do Serviço de Previdência, 
Saúde e Assistência Municipal – SEPREM, referentes a contribuições 
previdenciárias patronais; do  Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Jaboticabal – SAAEJ, referentes a despesas de água e esgoto dos ór-
gãos municipais; e mais, do SEPREM, relativas ao pagamento de dívida 
da Prefeitura, Autarquias e Câmara Municipal com o RPPS, ou seja, o 
Órgão Previdenciário.  

Salienta-se que as transferências financeiras para a Câmara 
Municipal de Jaboticabal e para a Fundação de Amparo ao Esporte de 
Jaboticabal – FAE, serão processadas em contas extraorçamentárias, 
na conformidade da legislação em vigor.

O orçamento da Câmara Municipal de Jaboticabal no valor de 
R$10.619.351,00, corresponde a 3,61% do orçamento total do Muni-
cípio. A fonte financeira para execução das ações do Poder Legislativo 
será constituída por transferências financeiras a razão de 1/12 avos ao 
mês, ou seja, doze transferências iguais de R$884.995,92, sendo a pri-
meira no dia 20 de janeiro de 2018 e a última em 20 de dezembro de 
2018.

quatro gavetas; três armários 
em fórmica com duas portas; 
três mesas em “L” em fórmi-
ca com duas gavetas; três ca-
deiras diretor giratória; duas 
cadeiras diretor giratória. Aos 
Bombeiros, serão doados dois 
monitores Led 19 polegadas 
marca Samsung.

A assinatura para a trans-
ferência dos móveis entre os 
chefes dos poderes Legisla-
tivo e Executivo, e o coman-
dante do Corpo de Bombeiros 
ainda não tem data defi nida.

Os dois projetos já constan-
tes na Ordem do Dia, o Pro-
jeto de Lei nº 68/2017, que 
autoriza a Empresa Munici-
pal de Urbanização de Jabo-
ticabal (EMURJA) a alienar 
imóvel dado em Concessão 
de Uso, no Jardim Petrassi, à 
Deodice Ferreira de Albernaz 
e Fabiana Cristina Arruda de 
Albernaz; e o Projeto de Lei 
nº 69/2017, que autoriza o Po-
der Executivo a alienar imó-
vel dado em Concessão de Di-
reito Real de Uso, no Parque 
1º de Maio à Tereza Florencio 
da Silva; foram igualmente 
aprovados por unanimidade 
em 1ª discussão e votação e 
dispensados de 2º turno.

A íntegra da sessão está 
disponível na WEBTV da Câ-
mara (tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br). A próxima sessão 
ordinária será no dia 20 de no-
vembro, com início previsto 
regimentalmente às 20 horas. 
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Prefeitura pede para população “abrir as portas” para 
evitar epidemia de dengue e chikungunya

Um gesto simples pode 
salvar vidas. A Secretaria 
de Saúde está encontran-
do muita dificuldade para 
entrar nas residências em 

vários bairros de Jaboti-
cabal. Apesar dos poucos 
casos confirmados, essa 
época do ano acende uma 
“luz vermelha” - de alerta 

Resistência dos moradores preocupa autoridades; em Jaboticabal, 70% dos criadouros estão dentro das residências
total. É momento para pre-
venir, cuidar, limpar e che-
car quintais. E os portões 
fechados colocam em risco 
à saúde de muita gente.

A visita domiciliar é re-
alizada o ano inteiro, mas 
intensificada no período 
de chuvas. “A Secretaria 
de Obras iniciou a limpe-
za dos prédios públicos. A 
Saúde está no trabalho casa 
a casa e bloqueando os 
bairros com casos suspei-
tos. Temos que nebulizar, 
aplicar inseticida e checar 
os quintais nos bairros com 
maior incidência. É aí que 
mora o perigo: estamos 
com alta recusa dos mora-
dores, impedindo a entra-
da dos agentes de saúde”, 
preocupa-se a secretária 
da pasta, Maria Angélica 
Dias.

A preocupação é sentida 
por toda a equipe da Saú-
de. “O mais crítico é ver 
bairros populosos e sem 
histórico de recusas proi-
bindo a entrada dos agen-
tes, como na Cohab I e II. 
A nebulização não deixa 
odor e impedirá a doença 
em centenas de pessoas. 

Zika, Dengue, Chikun-
gunya e Febre Amarela são 
doenças graves e podem 
matar. Agora é o momento 
de abrir as portas e deixar 
a saúde entrar. Não há ou-
tra maneira de evitar uma 
epidemia”.

Em Jaboticabal, 70% dos 
criadouros estão dentro das 
residências. O grande vilão 
continua sendo os potes de 
animais de estimação [cães, 
gatos e aves], pingadeiras 
de plantas, calhas, mate-

riais reciclados e reserva-
tórios de água na geladei-
ra e no ar-condicionado. 
“É hora do poder publico 
e da sociedade assumirem 
suas responsabilidades e 
trabalharem em conjunto. 
Se cada família investir 10 
minutos buscando criadou-
ros e eliminá-los, e o poder 
público cumprir seu papel, 
teremos total sucesso nesta 
ação”, enfatiza Angélica.

Mais ações – A exemplo 
do trabalho casa a casa, as 

ações de conscientização 
nas escolas municipais se-
guem o ano todo. 

Para intensificar o tra-
balho, a Prefeitura reali-
zou um grande mutirão de 
limpeza no distrito de Lu-
sitânia na sexta-feira (10), 
a partir das 8h. No sábado 
(11), haverá o “Todos Con-
tra a Dengue” no Jardim 
Santa Luzia, a partir das 
08h, em visitas domicilia-
res com agentes especiali-
zados.
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SAAEJ realiza obra para minimizar falta de 
água na Cohab II

Novos projetos já estão em andamento para atender outras regiões da cidade, 
como o Vale do Sol, Morada Nova, Parque dos Laranjais e adjacências 

A Prefeitura e o Serviço 
Autônomo de Água e Esgo-
to de Jaboticabal (SAAEJ) 
continuam trabalhando para 
pôr fi m à falta de água na ci-
dade. A equipe da autarquia 
iniciou, na terça-feira (07), a 
obra, uma extensão de rede da 
ETA (Estação de Tratamento 
de Água) até o reservatário da 
Cohab II. A previsão de térmi-
no é de 10 dias.

A nova rede tem 120 metros 
de extensão. “A falta de água 
no bairro é crônica desde sua 
fundação. Concluímos a cons-
trução de um poço artesiano 
no Distrito Industrial e, agora, 
estendemos a rede. O próximo 
passo será construir um poço 
profundo no Vale do Sol. As-

sim, ‘sobrará’ mais água para 
essa região e esse problema de 
décadas será ajustado”, reafi r-
ma o presidente da autarquia, 
André Nozaki.

Para concretizar a perfu-
ração do poço profundo, o 
SAAEJ convidou a popula-
ção para Audiência Pública 
que abordou a elaboração e 
discussão do Projeto de Lo-
cação de Ativos, que prevê a 
perfuração de um poço tubu-
lar profundo e a construção 
de um reservatório de água. O 
evento aconteceu no dia 10 de 
novembro (sexta-feira), às 9h, 
na Câmara Municipal.

Vale do Sol - O novo re-
servatório resolverá os pro-
blemas de abastecimento nos 

bairros Morada do Campo, 
Morada Nova, Parque dos 
Ipês, Jardim Paraty e Par-
que dos Laranjais. A licita-
ção será aberta nos próximos 
dias, após a audiência públi-
ca. A previsão é que as obras 
iniciem no início de 2018.

Distrito - O reservató-
rio foi instalado no Distrito 
Industrial “José Aparecido 
Tomé”, na Rodovia Briga-
deiro Faria Lima (SP 326), 
no início de 2017. “Com o 
novo poço há água a semana 
inteira, podendo ainda faltar 
aos fi nais de semana devido 
a alta demanda, mas já de-
mos o primeiro passo para 
resolver defi nitivamente o 
problema”, informa Nozaki.

Comércio Unido, Cidade Forte!
Responsável por grande parte dos empregos gerados na cidade e referência fundamental da movimentação fi nanceira da população, 
o comércio descobre o poder que tem, desde que esteja cada vez mais unido. O movimento inovador tem sido conduzido por uma 

nova geração de empresários que despontam em parcerias e respeito entre eles
São mais de 40 segmentos 

nos quais atuam mais de 220 
empresas, apenas no quadri-
látero compreendido entre 
as Ruas Castro Alves e Juca 
Quito, e as Avenidas da Sau-
dade e Carlos Berchieri! Es-
sas são duas das facetas que 
compõem o forte comércio 
de Jaboticabal. Também são 
esses empresários que, no dia 
a dia da movimentação fi nan-
ceira do munício registram o 
impacto social – positivo ou 
negativo – de que a população 
está sendo alvo.

“A maioria dos comercian-
tes de Jaboticabal está no mer-
cado há mais de 10 anos e tem 
um histórico de credibilidade 
e proximidade com o consu-
midor! É o comércio que gera 
quase 30% dos empregos for-

Há uma força e um 
poder de atuação em 
potencial que só serão 
efetivos e se transfor-
marão em benefício 
para todos, se estiver-
mos unidos. O comér-
cio unido se traduz 
numa cidade forte que 
impulsiona os envolvi-
dos ao progresso. Pre-
cisamos ter sinergia 
entre as entidade para 
fortalecimento do nos-
so comércio”

mais em nossa cidade, o que 
nos torna, ao mesmo tempo, 
a peça fundamental da econo-
mia e a primeira que percebe a 
saúde fi nanceira de as instân-
cias: nacional e local”, pontua 

Lucas Ramos, proprietário da 
Realiza, tesoureiro da CDL de 
Jaboticabal e uma das lideran-
ças que vem surgindo no em-
presariado municipal. 

No universo das empresas 

ligadas ao comércio jabotica-
balense, mais de 58% já são 
atuantes no mercado há mais 

de 11 anos. Em uma fatia ex-
pressiva, 20,2%, a experiência 
ultrapassa os 30 anos! “Co-
nhecemos o perfi l daqueles 
que desejamos atender e tra-
balhamos intensamente para 
atrair o consumidor de forma 
responsável, para que essa re-
lação de consumo seja saudá-
vel para todos os envolvidos: 
quem vende, quem compra, 
quem gera o emprego e quem 
ocupa a vaga no mercado de 
trabalho do comércio”, expli-
ca Lucas que visualiza, com 
esperança e muito trabalho, o 
futuro promissor do segmento 
em Jaboticabal. 

O pensamento renovado de 
Lucas marca a linha de con-
dução de uma nova geração 
de empresários de Jabotica-
bal. Um fôlego novo, fruto 

do pensamento dinâmico, 
profi ssional, que cuida dos 
relacionamentos entre os co-
merciantes porque sabe que 
quanto melhor todos estive-
rem, os resultados voltam 
igualmente para todos. São 
novos empresários, fi lhos, 
netos e continuadores do co-
mércio confi ável cuja tradi-
ção ensinou a conhecer pelo 
nome e cuidar do cliente. 

“A tradição é necessária 
para lembrarmos os comer-
ciantes que construíram o 
alicerce sólido da obra que 
temos hoje. É sobre esta 
base que agora é possível 
construir o futuro que todos 
nós queremos. E esse futuro 
só é possível se todos nós 
estivermos unidos”, fi naliza 
Lucas. 

“
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Semana da Música e da Arte 
movimenta fi nal de ano em Jaboticabal

A cidade da música tem o 
prazer de apresentar a pro-
gramação ofi cial da Semana 
da Música e da Arte de Ja-
boticabal. O evento acontece 
em novembro e dezembro e 
conta com programação va-
riada.

“A Semana antecede a pro-
gramação natalina e oferece 
espetáculos para os mais va-
riados públicos. É importan-
te ressaltar que todos estão 
convidados. Vamos prestigiar 
os artistas de nossa cidade”, 
afi rma o diretor da Escola de 
Arte “Professor Francisco 
Berlingieri Marino”, Carli-
nhos Santiago.

Os meses de novembro 
e dezembro serão muito in-
tensos na cultura jaboticaba-
lense. “Mesmo com as difi -
culdades o Departamento de 
Cultura e a Escola de Arte 
vem realizando uma série de 
atividades, sempre contanto 
com a colaboração de gran-
des parceiros”, explica o di-
retor de Cultura, José Mário 
de Oliveira.

Acompanhe abaixo a pro-
gramação completa:

Novembro:
DIA 19 DE NOVEMBRO 

- DOMINGO
9 h – Banda da Escola de 

Arte Prof. Francisco B. Ma-
rino 

Local – Coreto da Feira 
Livre

DIA 20 DE NOVEMBRO 
– SEGUNDA-FEIRA

14 h - Coral Art melodia
Local – Paço Municipal
20 h – WORKSHOP DE 

BATERIA ARBOREA DAY
Local – Escola de Arte 

Prof. Francisco B. Marino / 
entrada gratuita

parceria Zappa e Escola de 
Arte 

DIA 22 DE NOVEMBRO 
– QUARTA-FEIRA

19h30 – Lara Ferraz
Local – Quintal do Museu 

Histórico
DIA 23 DE NOVEMBRO 

– QUINTA-FEIRA
19 h – Apresentação do 

Projeto Guri
Local – Escola de Arte 

Prof. Francisco B. Marino 
DIA 24 DE NOVEMBRO 

– SEXTA-FEIRA
20 h – Banda R1
Local – Lago Municipal
DIA 25 DE NOVEMBRO 

-SÁBADO
20h – Aviva vida – Orques-

Programação se estende até 14 de dezembro com shows musicais, teatro, 
dança e literatura

tra da Redenção
Local- Concha acústica
20 h – Almanac Blues
Local – Lago Municipal

DIA 26 DE NOVEMBRO - 
DOMINGO

20 h - Orquestra de Cordas 
Caipira

Local – Lago Municipal
DEZEMBRO 
DIA 07 DE DEZEMBRO- 

QUINTA-FEIRA
20 h – Teatro: Ala 54
Local - Escola de Arte Prof. 

Francisco B. Marino 
DIA 08 DE DEZEMBRO- 

SEXTA-FEIRA 
20 h – Teatro: Contos para 

enganar a morte
Local - Escola de Arte Prof. 

Francisco B. Marino 

DIA 11 DE DEZEMBRO-

O Disco de Vinil está de volta
A pergunta é simples: 

quando você comprou seu 
último disco de vinil? Com 
toda certeza deve fazer um 
bocado de tempo. O disco 
de vinil que teve seu auge 
nos anos 70 foi substituído 
pelos cd, tecnologia hoje já 
ultrapassada pelos arquivos 
baixados na internet e car-
regados em seus pendrives, 
porém, nunca saiu de moda.

E agora parece voltar com 
força total. Prova disso são 
os lançamentos de bandas 

famosas, não tão famosas 
assim e desconhecidas, que 
chegam ao mercado com a 
opção do disco de vinil.

Pegando carona nessa 
onda, a Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio do Depar-
tamento de Cultura, realiza 
uma feira de vinil no pró-
ximo dia 12 de novembro 
(domingo), a partir das 9h, 
na Praça Ernesto Poli, onde 
acontece a já tradicional Fei-
ra Livre.

“Quem gosta da boa mú-

Interessados podem conferir o material até 30 de novembro

Versículos 
da Bíblia

O Senhor será também um 
alto refúgio para o oprimido; 
um alto refúgio em tempos de 
angústia.

Em ti confi arão os que co-
nhecem o teu nome; porque 
tu, Senhor, nunca desampa-
raste os que te buscam.

Cantai louvores ao Senhor, 
que habita em Sião; anunciai 
entre os povos os seus feitos.

Amém.
Salmos 9: Versículos 9 -10 
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CULTURA
Consciência Negra é tema de exposição na Fatec 

Uma parceria entre Depar-
tamento Municipal de Cultura 
e Fatec Jaboticabal realiza a 
exposição “Consciência Ne-
gra em Cartaz”, na sede da 

instituição de ensino. A popu-
lação pode conferir de perto 
até 30 de novembro, gratuita-
mente.

“São pôsters alusivos a 

data. Graças a esse trabalho 
conjunto estamos sediando a 
exposição. É importante para 
conscientizar e fazer as pes-
soas refl etirem sobre o tema”, 
comenta Leonardo Lucas Ma-
daleno, diretor da Fatec Jabo-
ticabal.

O diretor de Cultura, José 
Mário de Oliveira, ressalta os 
esforços do setor em oferecer 
alternativas culturais para o 
município. “Desde o início de 
2017 temos nos desdobrado 
para trazer coisas boas para 
Jaboticabal e fi camos muito 
felizes quando elas aconte-

cem. Espero que todos apro-
veitem”, comentou.

A exposição “Consciência 
Negra em Cartaz” foi viabi-
lizada por meio do Gover-
no do Estado de São Paulo, 
APAA – Associação Paulista 
dos Amigos da Arte e ACGE 
– e Assessoria de Cultura para 
Gêneros e Etnias.

A Fatec está localizada na 
Av. Eduardo Zambianchi, 31 
- Vila Industrial. A exposição 
recebe visitas de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 21h. 
Mais informações pelo telefo-
ne (16) 3202-8323.

-SEGUNDA FEIRA
19 h – Recital com alunos 

da Escola
Local - Escola de Arte Prof. 

Francisco B. Marino 
12 DE DEZEMBRO - 

TERÇA FEIRA
19 h – Recital com alunos 

da Escola 
Local - Escola de Arte Prof. 

Francisco B. Marino 
13 DE DEZEMBRO - 

QUARTA FEIRA
19 h - Espetáculo de ballet : 

Floresta encantada
Local - Escola de Arte Prof. 

Francisco B. Marino 
14 DE DEZEMBRO - 

QUINTA FEIRA
19 h - 19 ª Formatura do 

Curso Técnico em Instrumen-
to Musical 

Local - Escola de Arte Prof. 
Francisco B. Marino 

sica tem em sua estante uma 
coleção de discos de vinil. 
E a feira é a oportunidade 
para comprar novos exem-
plares e garimpar em busca 
de algum disco raro ou que 
é esperado há muito tem-
po”, explica José Mário de 
Oliveira, diretor de cultura 
do município.

Durante a realização da 
feira, no coreto acontece uma 
discotecagem de vinil, com 
sucessos dos anos 70/80.

Então, marque na sua 

agenda, dia 12 de novem-
bro (domingo), a partir das 
9h, traga seus discos e venha 
participar da feira, na Praça 
Ernesto Poli, ao lado da Ter-
ceira Idade.

J.F. CARDOSO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL S/S LTDA, 
CNPJ nº. 04.723.407/0001-06, por documento de 03/11/2017, os 
sócios da empresa supra, com sede em Taiúva – SP resolvem dis-
solver a sociedade. A sociedade ora dissolvida não deixa ativo e 
nem passivo.

BÍBLIA - UNIDADE OU COLETIVO?

Na realidade BIBLIA não é um 
único livro! Está mais próxima da 
BIBLIOTECA pois equipara-se 
a uma coletânea de obras escritas 
por diversos autores pertencentes a 
classes sociais: OPERÁRIOS, SÁ-
BIOS, CANTORES, PASTORES 
DE OVELHAS, AGRICULTO-
RES, REIS, SIMPLES PAIS DE 
FAMÍLIA, HOMENS, MULHE-
RES enfi m mais parece uma salada 

com vários temperos. Enfi m parte 
de um fi o condutor de um único 
responsável que dá a esta obra uma 
única unidade inspirada por um 
único autor que se dirige a uma 
única unidade de fi lhos adotivos. 
Não se trata de uma seleção de mi-
tos, pois sua “linha” revela única 
mensagem sublime, paterna amo-
rosa de uma PAI DE MILHÕES 
de fi lhos espalhados pelo mundo.
Apresenta uma linha intelectual a 
todos os povos espalhados pelos 
tempos, ontem, aqui, agora, para 
todo o sempre. Sua essência in-
telectual é mensagem de um PAI 
cujos fi lhos estão emberçados no 
tempo que é ontem, hoje e sem-
pre. A essência dessa mensagem 
é o amor revelado pelo AUTOR 
DA VIDA que nos quer IRMÃOS 
UNIDOS, SEM DIVERGÊNCIA. 
Enfi m, a lição básica da Bíblia é 
esta: o amor é a base fundamental 
da socidade humana.

 PROFESSOR BENÊ

EMEB Paulo Freire realiza 2º Sarau Literário “Simplesmente Vinícius”
Na última semana, alunos 

da EMEB Paulo Freire parti-
ciparam do 2ª Sarau Literário. 
Nesta edição, as obras do po-
eta Vinícius de Moraes foram 
trabalhados em sala de aula. 

Por meio da interpretação 
de obras como “Soneto da Fi-
delidade”, “ Garota de Ipane-
ma”, “O pato”, “A casa”, “Eu 
sei que vou te amar” entre 
outras , os alunos da EMEB 
“Paulo Freire”, desenvolve-
ram uma série de atividades 
que foram apresentadas aos 
pais e toda a equipe escolar.

“As obras de Vinícius são 
imortais e precisam ser apre-
sentadas a todas gerações. O 

envolvimento de nossos alu-
nos apresentam uma nova re-

alidade que também chegam 
aos pais”, afi rma o secretário 

de Educação, Cultura, Esporte 
e Lazer, Adilson Martins.
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“Heróis de Farda” são homenageados 
na Câmara de Jaboticabal

A Câmara Municipal de 
Jaboticabal homenageou 
em sessão solene na quinta-
-feira (09/11) quatro profi s-
sionais da segurança pública 
que se destacaram ao longo 
do ano nas corporações da 
Polícia Militar, Polícia Ci-
vil, Corpo de Bombeiros e 
Tiro de Guerra. Os indica-
dos receberam a honraria, 
entregue anualmente, como 
símbolo da dedicação ao ser-
viço prestado à comunidade 
jaboticabalense. Na opor-
tunidade, o Tiro de Guerra 
de Jaboticabal também foi 
homenageado com Diploma 
Comemorativo pelos seus 
100 anos de atividade por 
força do Decreto Legislativo 
nº 674/2017, de autoria da 
totalidade dos vereadores da 
legislatura 2017-2020.

Indicados pelos seus supe-
riores, os destaques de 2017 
foram: o 1º SGT PM José 
Augusto Salviano Junior re-
cebeu o Diploma de “Poli-
cial Militar do Ano” (DL nº 
560/2011); Marco Antonio 
Moraes Junior, o Diploma de 
“Atirador do Tiro de Guerra 
Destaque do Ano” (DL nº 
540/2010); o bombeiro Mu-
nicipal Valcir Appolinário, 
recebeu a homenagem como 
“Bombeiro do Ano” (DL nº 
626/2014); e a investigadora 
Silvia Helena da Silva Mila-
ni, como “Policial Civil do 
Ano” (DL nº 578/2012). 

A saudação aos home-
nageados fi cou por conta 
do vereador Samuel Cunha 
(PSDB), e do Tiro de Guerra 
02-018, pelo vereador João 
Bassi (PEN), que em seu dis-
curso fez um breve resumo 
da instalação do TG na cida-
de e citou todos os instruto-
res que marcaram a história 
do Tiro de Guerra em Jaboti-
cabal nestes 100 anos. O Di-
ploma Comemorativo pelos 
100 anos do Tiro de Guerra 
02-018 foi recebido pelo 
atirador da turma de 1980, 
Aloísio Coelho, representan-
do no ato todos os atiradores 
que durante os 100 anos fi ze-
ram parte dessa história. 

Durante os pronunciamen-
tos, até os mais acostumados 
com a dureza da profi ssão 
não conseguiram segurar 
as lágrimas ao relembrar da 
parceria de seus subordina-
dos. Foi o caso da delegada 
de Polícia, Dra. Andréa De-
legada, ao falar da investiga-
dora Silvia Milani, “Policial 
Civil do Ano”, e do instrutor 
do TG 02-018, 1º Sargento 
Nalon Oliveira, ao se refe-
rir a Marco Antonio Moraes 
Junior, que recebeu o Diplo-
ma de “Atirador do Tiro de 
Guerra Destaque do Ano”. 

“Eu me vejo nele. A gente 
vem de uma família comple-
xa, mesmo com seus proble-
mas sociais, almejando ao 
melhor. Esse garoto é hu-
milde, uma virtude, tímido, 
e que demonstrou pendor 
para o que estava determi-
nado. Concluiu curso de 
cabo, é monitor, será promo-
vido para a 2ª classe assim 
que terminar o ano letivo... 
A gente começa um pouco 
emocionado por que foi mais 
ou menos a minha carreira 
dentro do Exército”, relem-
brou Nalon.

Em resposta, o jovem ati-
rador destaque, retribuiu: 
“Quando me foi perguntado 
se eu gostaria de servir a pá-
tria, imediatamente respondi 

que sim. No começo do ano 
comentei que teria pelo me-
nos um dos três quadros de 
destaque ao fi nal do ano de 
instrução. Lutei e me dedi-
quei a esse propósito. Hoje, 
quase nem acredito que no 
ano que vem terei um quadro 
com a minha imagem expos-
ta em local de destaque na 
sala administrativa do nosso 
quartel”, comemorou Marco. 

Para Dra. Andréa Delega-
da, lealdade foi palavra cha-
ve. “Deus sempre coloca an-
jos para me ajudar na minha 
missão, e vocês todas os são 
[referência às investigadoras 
da Delegacia da Mulher]. Vi-

vemos muitas histórias, tris-
tes... felizes... Quantas vezes 
você [Silvia] e a Ro foram 
comigo para Taquaral, para 
que eu não voltasse sozinha 
de lá. Isso é dedicação não 
só como profi ssional, poli-
cial, mas acima de tudo, a 
lealdade, a mim, à instituição 
Polícia Civil. E essa lealdade 
se transformou não só na re-
lação de chefe-funcionário, 
superior-subordinado, mas 
acima de tudo, na relação de 
amizade”, disse a delegada. 

Silvia, que está próxima 
da aposentadoria, que deve 
acontecer em 2018 após qua-
se 30 anos de Polícia Civil, 

destacou a parceria com a 
equipe. “Me sinto muito fe-
liz e honrada. Trabalhar da 
DDM, desde a inauguração, 
é motivo de orgulho. So-
mos uma família. 25 anos a 
mesma equipe”, disse a ho-
menageada ao agradecer a 
honraria, aos familiares e as 
companheiras de trabalho. 

Lealdade também foi des-
taque no pronunciamento 
do comandante da 2ª Com-
panhia da PM de Jabotica-
bal, Capitão PM Vanderlei 
Correia Alves. “Agradeço a 
esta casa por essa iniciativa, 
de homenagear profi ssionais 
da segurança pública da nos-

sa cidade. A indicação... foi 
pelos próprios méritos. Pro-
fi ssional dedicado. Tem uma 
peculiaridade que se destaca 
aos nossos olhos: a lealdade 
no comando, lealdade com 
a instituição, com a cidade, 
e não só Jaboticabal, já que 
está à frente do Grupamento 
de Força Tática, responsável 
pela segurança não só em Ja-
boticabal, como em Guariba, 
Monte Alto, Pradópolis e Ta-
quaral, para dar uma respos-
ta à sociedade. Continue com 
essa fi rmeza e profi ssionalis-
mo”, enalteceu o comandan-
te. 

“É uma honra represen-
tar a PM nesta ocasião. Para 
tanto, gostaria de agradecer 
aos meus famíliares, sempre 
foram compreensível com 
minhas ausências, devido 
a atividade e da função. Ao 
comando da 2ª Companhia 
por ter me indicado. Agra-
decer ao efetivo... que sem-
pre esteve ao meu lado me 
apoiando. Sem eles não se-
ria possível estar aqui hoje. 
Agradecer principalmente 
o Grupamento de Força Tá-

tica do qual [é uma honra 
pertencer e comandar esses 
policiais”, disse o sargento 
Salviano.  

Para o 2º Sargento, Rosá-
rio Miranda Filho, “hoje é 
um dia especial, para home-
nagear as pessoas que traba-
lham em prol da sociedade, 
que saem de casa pela ma-
nhã sem saber se vão voltar 
ou não. Mesmo não ganhan-
do um grande salário, a gen-
te nasceu com a vocação de 
servir a população. Valcir é 
uma pessoa extremamente 
confi ável, profi ssional. Te-
nho o maior prazer de tê-lo 
como amigo de trabalho e 
pessoal”. 

Valcir Appolinário, inte-
grante do grupamento des-
de a fundação do Corpo de 
Bombeiros na cidade, falou 
de seu amor pela profi ssão. 
“É Deus que me impulsio-
na. Faço por amor à cidade 
que eu moro, que eu nasci, e 
pela população que tem ne-
cessidade de nós. Agradeço 
esta homenagem. 23 anos se 
passaram, que me levaram 
ao longo desse tempo a re-
fl etir o que é ser bombeiro: 
é deixar nossa família para 
cuidar das famílias alheias, 
é acreditar que Deus está do 
nosso lado em todos os mo-
mentos do nosso plantão, é 
lutar pela vida seja qual for 
as circunstância, portanto, 
agradeço por esse dom de 
ser bombeiro...”, disse Val-
cir. 

Ao fechar a sessão, o pre-
sidente do Legislativo, Dr. 
Edu Fenerich, parabenizou 
o trabalho realizado pelas 
corporações. “Pela singela, 
porém justíssima homena-
gem que acabam de receber, 
agradeço aos ilustres home-
nageados, suas gloriosas 
instituições e todos os seus 
bravos integrantes por tudo 
aquilo que fi zeram, fazem 
e certamente continuarão a 
fazer por nossa terra e por 
nossa gente. Muito obri-
gado a todos”, fi nalizou o 
Chefe do Legislativo.

Prestigiaram a solenida-
de o vice-prefeito, repre-
sentando o Chefe do Exe-
cutivo, Vitório De Simoni, 
e os vereadores Dona Ci-
dinha, Daniel Rodrigues, 
João Bassi, Luís Carlos 
Fernandes, Paulo Henrique 
Advogado, Beto Ariki, Sa-
muel Cunha, Pretto Miran-
da Cabeleireiro e Wilsinho 
Locutor.

A íntegra da sessão está 
disponível na WEBTV da 
Câmara (tv.camarajabotica-
bal.sp.gov.br)
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Nova empresa deve gerar 50 empregos em 
Jaboticabal e Lusitânia

Em apenas 10 dias, cidade ganha uma Pedreira e uma faculdade gratuita de engenharia, pedagogia e matemática
O Brasil vive sua mais gra-

ve recessão da história. Em 
Jaboticabal, a prefeitura vem 
buscando várias alternativas 
para enfrentar a crise, gerar 
emprego e qualifi car a mão de 
obra. O prefeito José Carlos 
Hori elaborou o Projeto de Lei 
para concretizar a vinda da 
Pedreira Borborema LTDA, 
que gerará quase 50 empregos 
diretos. A empresa deve co-
meçar as atividades no início 
de 2018.

O documento que concede 
o uso de uma área em Lusitâ-
nia (Dr. Fontes), já foi enca-
minhado à Câmara Municipal. 
“Desde quando assumi inicia-
mos uma série de ações para 
movimentar a economia local. 
Demos total apoio à Pedreira 
de Borborema, viabilizamos 
um terreno para acolhê-la e já 
estamos negociando a vinda 
de novas empresas”, informa 
Hori. 

Serão geradas vagas nas 
áreas de logística, meio am-
biente, mineração e adminis-
tração. “Nossa equipe está 
modernizando leis, desbu-
rocratizando e estreitando o 
diálogo com os empresários. 
Esse é o melhor caminho para 
melhorar a vida da nossa po-
pulação”, diz o prefeito, que 
reforçou, a busca por investi-
mentos e o aumento da gera-
ção de renda, não param desde 

janeiro deste ano. 
O secretário de Planeja-

mento, Paulo Polachini, infor-
mou que as ações foram ini-
ciadas pela pasta, em parceria 
com a de Indústria, Comércio 
e Turismo. “Nosso foco foi 
transformar Jaboticabal em 
um município mais atrativo 
para as empresas. Não basta 
ter mão de obra qualifi cada, 
devemos modernizar leis e 
‘abrir as portas’ da prefeitura 
aos empresários que querem 
investir. Essa foi a determina-
ção do prefeito Hori”, infor-
ma.

Confi ra outras ações do go-
verno:

UNIVESP - Unesp, Fatec 
e, agora, UNIVESP - Uni-
versidade Virtual do Estado 
de São Paulo. Seja na área de 
tecnologia, bacharelado ou à 
distância, Jaboticabal segue 
como um dos mais importan-
tes polos educacionais de São 
Paulo. O prefeito José Carlos 
Hori concretizou a vinda de 
um polo da UNIVESP com 
quatro cursos: engenharias da 
produção e de computação; 
pedagogia e matemática. A 
UNIVESP é universidade pú-
blica exclusivamente voltada 
para a Educação à Distância 
(EAD). 

Lei agiliza abertura de em-
presas - a Prefeitura realizou 
mudanças na lei que permite a 

expedição do alvará provisó-
rio. Desde o início de março, 
os empresários interessados 
em abrir um estabelecimento 
na cidade contam com uma 
importante facilidade: emitir 
o documento em 48 horas. No 
site https://www.sil.sp.gov.br/
Logon.aspx

Via Rápida Empresa - Go-
verno do Estado de São Paulo

www.sil.sp.gov.br
Prezado contribuinte, a as-

sinatura das declarações do 
Licenciamento não é reali-
zada com as versões do Java 
superiores a 1.8.121 ... os em-
presários podem, inclusive, já 
emitir nota fi scal eletrônica. 
Outra mudança importante é o 
aumento no prazo das adequa-
ções para a empresa iniciar 
suas atividades. Desde que o 
zoneamento permita, o pro-
prietário terá seis meses para 
regularizar a documentação e 
o prédio.

Etec e Fatec com novos 
cursos - após reuniões com 
a superintendente do Centro 
Paula Souza, Hori e Arnaldo 
Jardim, secretário Estadual de 
Agricultura, conseguiram tra-
zer para a Fatec de Jaboticabal 
o curso gratuito de Tecnólogo 
em Gestão Ambiental. Serão 
40 vagas e mais qualifi cação 
profi ssional. Já a Etec contará 
com o curso Técnico em Re-
cursos Humanos, que dispo-

nibilizará 35 vagas, também 
gratuitas.

Todos lotes vendidos - To-
dos os terrenos foram vendi-
dos no Distrito Industrial no 
início do ano. Desta vez, sete 
novos lotes foram comercia-
lizados no Núcleo de Desen-
volvimento Integrado “José 
Aparecido Tomé” - Distrito 
Industrial. As empresas têm 
até seis meses para iniciar a 
construção.

Pavimentação do Distrito 
Industrial – no fi nal de março 
série de ações foram iniciadas 
no local para garantir todas as 
condições necessárias para a 
instalação de novas empresas. 
A prefeitura entregou toda pa-
vimentação de ruas e avenidas 
do local.

Banco do Povo - em um 
comparativo com o ano pas-
sado, o Banco do Povo de Ja-
boticabal aumentou em 133% 
o número de empréstimos 
concedidos a micro e peque-
nos empresários no primeiro 
trimestre. Os 21 contratos li-
berados em 2017 representam 
uma quantia de aproximada-
mente R$ 103 mil.

Anel Viário - retomada no 
início de março, a construção 
do anel viário interliga as ro-
dovias Prof. Paulo Donato 
Castelane e Brigadeiro Faria 
Lima. O projeto foi dividido 
em três etapas. O primeiro 

trecho terá uma extensão de 
1800 metros, iniciando próxi-
mo à nova escola do SESI até 
o trevo de acesso à Rodovia 
Prof. Paulo Donato Castelane. 
Criado para retirar o tráfego 
de caminhões da área central 
da cidade e melhorar a ligação 
entre os bairros, o contorno 
também vai aproximar as áre-
as rural e urbana e interligar 
Jaboticabal aos demais muni-
cípios da região.

Time do Emprego - em 
parceria com o Governo do 
Estado de São Paulo, a pre-
feitura desenvolve o Time 
do Emprego, onde realiza 
encontros semanais com os 
participantes, os auxiliando 
na busca por emprego. Cerca 
de 100 pessoas já receberam 
o treinamento.

Farmácias 24h – A Prefei-
tura fl exibilizou a lei e far-

mácias já podem funcionar 
24 horas em Jaboticabal. A 
mudança benefi cia a livre 
concorrência, estimula a bus-
ca por preços inferiores, e fo-
menta a geração de empregos.

Zoneamento - Mudança 
incentiva instalação de novas 
empresas. A iniciativa conta 
com o apoio da Associação 
Comercial, Industrial e Agro-
negócio de Jaboticabal, que 
levantou as difi culdades para 
algumas empresas se instala-
rem na cidade.

Orientação - Jabotica-
bal implantou a fi scalização 
orientadora para nortear em-
presas e moradores. Objetivo 
é oferecer todas as condições 
para empresas se regulariza-
rem. Com a ação, o empresá-
rio tem a chance de se regu-
larizar antes de receber o auto 
de infração.

Funcionário do SAAEJ recebe prêmio Lucio Costa, em Brasília

O chefe de gabinete do 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Jaboticabal (SA-
AEJ), Aparecido Hojaij, par-
ticipou, na terça-feira (07), 
do Prêmio Lucio Costa de 
Mobilidade, Saneamento e 
Habitação 2017, realizado 
no Salão Nobre da Câmara 
dos Deputados, em Brasí-
lia. A premiação coroou os 
serviços prestados pela As-
sociação Nacional dos Ser-
viços Municipais de Sanea-
mento (Assemae), a qual é 
presidente. O trabalho técni-
co realizado nacionalmente é 
importante para o amadure-
cimento do setor em Jaboti-
cabal.

Para Hojaij, a condecora-

Cerimônia coroou entidades e personalidades por serviços prestados em mobilidade, saneamento e habitação

ção tem bastante peso e re-
presenta a aprovação de um 
trabalho dedicado em busca 
de um saneamento público de 
qualidade. “O que nos enche 
de orgulho é saber que de vá-
rias entidades que se dedicam 
à construção do saneamento, 
a Assemae foi escolhida para 
receber esse prêmio que é, 
para nós, uma grande honra 
e nos deixa felizes por tudo 
isso”, destacou Hojaij.

A cerimônia acontece anu-
almente e é idealizada pela 
Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano (CDU) para 
premiar entidades ou pesso-
as jurídicas e personalidades 
que foram destaque realizan-

do ações, programas, ativida-
de ou trabalho nas respectivas 
áreas, impactando na vida das 
metrópoles brasileiras.

Segundo o chefe de gabi-
nete do SAAEJ, embora a 
premiação seja destinada à 
associação, Jaboticabal tam-
bém pode comemorar. “Esse 
prêmio também é do SAAEJ, 
porque a autarquia é associa-
da da Assemae. O SAAEJ foi 
fundador da associação há 
mais de 30 anos, tem o seu 
nome escrito na ata de funda-
ção”, destaca.

Sobre Lucio Costa - Lucio 
Marçal Ferreira Ribeiro de 
Lima e Costa (1902-1998) é 
referência da arquitetura mo-

derna brasileira. Seu mais no-
tável projeto foi o que criou 
Brasília, a capital do país.

Reconhecendo sua impor-
tância, a Comissão de De-
senvolvimento Urbano da 
Câmara dos Deputados criou, 
em 2015, o prêmio concedido 
a três entidades e a três perso-
nalidades que desenvolvam 
trabalhos de alto nível para 
melhorar a vida dos cidadãos 
no que diz respeito à mobili-
dade, saneamento e habitação 
no Brasil.

Categoria Personalidade:
• Abelardo de Olivei-

ra Filho: professor de pós-
-graduação na Universidade 
Federal da Bahia (UFBA) e 

assessor da diretoria técnica 
e planejamento da Empresa 
Baiana de Águas e Sanea-
mento (Embasa)

• Evaniza Lopes Ro-
drigues: coordenadora da 
União Nacional por Moradia 
Popular

• Renato Casagrande: 
ex-governador do Estado do 
Espírito Santo

Categoria Entidade:
• Associação Nacional 

dos Serviços Municipais de 
Saneamento (Assemae)

• Centro Interdiscipli-
nar de Estudos em Transpor-
tes (Ceftru)

• União Nacional pela 
Moradia Popular




